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THE  DIFFICULTIES OF READING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE 

                    
Abstract: 
This paper aims to investigate the problems associated with reading Arabic as a foreign language. Any worker in the field 

of teaching Arabic as a foreign language must have noticed that learners of Arabic face some problems that lead to hindering 
or slowing down their progress in reading as a language skill. Anderson (1999) defines reading as an active, fluent process 
which involves the reader and the reading material in building meaning. Meaning does not reside on the printed pages nor is it 
only in the reader. In the same direction, Urquhart & Weir see reading as a process of receiving and interpreting information 
encoded in language form via the medium of print (1988, p. 22). It means that the role of the shape of the print is crucial in 
facilitating or hindering the reader's progress. This paper tried to pinpoint the difficulties that face non-native Arabic learners, 
and the different factors pertaining to those problems. An empirical tool, to be described below, was used to achieve the 
objectives of this paper.  

Key words: kataba, al-baramikah, germination, kutub, kataba. 
 
Despite the fact that a lot of work has been done on this area of study, the overwhelming majority of the findings of 

this paper were not shown or mentioned in earlier works. The scope of this study covered the orthographic, 
phonological, lexical, syntactic, semantic, and contextual factors that shaped the accuracy, fluency, and comprehension 
of the texts read by the students participating in this study. The results showed that there are some areas in the Arabic 
language that posed real challenge to the reader; (1) Determining the correct vowel that goes with second consonants of 
the verb-root. (2) Determining the correct vowel that goes with the tense-subject morpheme of the present tense. (3) The 
grammatical case endings of verbs and nouns according to the grammatical function they carry in the sentence. 

There has been a growing interest in teaching and learning Arabic as a second or a foreign language all over the 
world. A great deal of research relating to this subject matter was published in different periodicals. Reading, as a 
language skill, has captured the attention of workers and researchers in the field of teaching foreign languages long time 
ago. For example, Ching Yin Leung (2002), Mokhtari, K., and Reichard, C. (2002), Frances H. Mecartty (2000), and 
Abu-Laiel. reported different types of reading difficulties in Japanese, English, Spanish, and Arabic respectively. Their 
works examined different participants in different levels of education. 

In the last twenty years or so, a good deal of attention has been given to investigating the problems pertaining to 
reading in Arabic. In fact, reading in Arabic is intrinsically different from reading in most other languages. This is due 
to the fact that Arabic is a member of the Semitic family, which has some special calligraphic characteristics. 

Arabic has a special alphabetical system. In his Course in General Linguistics, (Arabic translation, 1985, p. 52), 
Ferdinand de Saussure maintains that the Greek alphabet is the origin of all other alphabets, whereas Coulmas, F. (1993, 
p. 314)  sees that the Phoenician alphabet is the alphabet from which the Greek and other alphabets originated. 
However, the Greek and Phoenician alphabets differ in many respects, the most relevant of which is vowelization. The 
Greek from the very beginning used a writing system that represents all the sounds of any given word; consonants and 
vowels, whereas the Phoenician and Semitic languages neglected writing the vowels, and recorded the consonants only 
in their writing system. The early establishment of the Arabic writing system was not divergent, in most of its details, 
from the early establishment of the Semitic writing systems in general, that is, the southern Arabic alphabet, known as 
Al-Musnad, which is the representative of the earlier stage of the Arabic alphabet, was void of any symbol that refers to 
vowel sounds, be they long or short. The northern Arabic alphabet as well, originated from the Nabatean, was also void 
of reference to vowels. It is worth mentioning that the northern alphabet is the dominant Arabic system now, and on 
which many modifications were done (Abu-Eid, 2009). 

The current Arabic alphabet comprises twenty eight letters, three of which are semi-vowels (ا، و، ي), as they can be 
used as consonants or vowels.  In addition to these, Arabic has three short vowels, which are not normally represented 
by letters, but by diacritics that are placed above or beneath the written letters, they are called Fatħa; short vowel "a", 
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Kasrah; short vowel "i", and Dhammah; short vowel "u". These diacritics are not normally represented in the written 
form of Arabic language except for pedagogical purposes or for religious scriptures, especially the Qur'an. 

The phonological representation of the Arabic alphabet is one to one correspondence, that is, each grapheme has 
only one phonological value, and each sound has only one grapheme. Juxtaposition of certain   graphemes yields a 
phonological phenomenon called 'germination', the most common example of it happens when the definite article "al" is 
prefixed to nouns beginning with one of a closed set of sounds (14 sounds) known as "sun sounds". The sound "l" of the 
definite article becomes identical to the adjacent "sun sound" and gets geminated to it. 

This brief presentation of the Arabic writing system has been indispensable as reading in its essence heavily rests on 
recognizing and decoding the written symbols of the written language. The first thing that faces the language learner is 
reading. Reading in its essence is a complex of mental processes that aim at deciphering the written symbols, rendering 
them into phonological values, and extracting a meaning out of them. It is axiomatic that the relationship between letter, 
sound, and meaning is arbitrary, as there is no logical connection between the shape of the letter and its phonological 
value, neither between the total sum of the phonological components of a given word and its meaning. During this 
process the reader endeavors to build a mental image of the words he is reading (Al'ayed, S., 1995, p. 8).   

Reading in Arabic requires more cognitive demand, and mental processes for associating a written symbol to its 
phonological representation, as the Arabic alphabet employs a considerable number of extremely similar symbols; the 
only way of distinguishing between them is by placing a dot or more above or beneath the symbol. Moreover, some of 
them have different forms according to their positional occurrence in the word; the most acute of them is the letter (ھـ). 
And when the vowels that shape the final form of the word, and determines their grammatical relationships with other 
lexical items in a given utterance are absent, the cognitive demand for reading comprehension is certainly magnified. 

Accurate reading in Arabic requires operating many cognitive processes; among them: 
1-Envisioning the symbols that constitute the word, and linking them to their appropriate phonological 

representations. 
2-Envisioning the appropriate form of the word. In this stage he/she is obliged to choose from a number of choices 

that may go up to five; each of them has many possible readings and many different interpretations. This is due to the 
fact that the absence of short vowels in Arabic made it a homographic language. So, the reader exerts more cognitive 
efforts, and applies many mental processes to decode and render the written symbols into sounds, then, infer their 
meanings.  For example, the root K T B: to read, has five possible lexemes; Kataba: he wrote, kutiba: it was (has been) 
written, Kattaba: asked or forced to write, kuttiba: was asked (forced) to write, kutub: books, and katb: writing, or 
abdomen. 

1-Recognizing the morphological and morpho-phonological structure of the word.  
2-Realizing the grammatical relationships holding between the components of the sentence. 
3-Recalling the lexical meaning of those components, and inferring the proper contextual meaning of the whole 

utterance. 
Some earlier researches were done to measure the effects of the absence of short vowels on reading comprehension 

in Arabic (Abu-Rabia, S. 2007; Abdulbari, M. 2011; Muhammad, F. 2011; Sartawi, Z. n.d.; Na'ima, W. 2012;). These 
researches examined native dyslexic and normal speakers of Arabic, but this paper examines normal non-native learners 
of Arabic at the university level. The participants were the final semester, fourth year students of the Arabic language 
section in both Abai and Al-Farabi universities, Almaty, Kazakhstan. They comprised 12 students from Abai 
University, and 13 students from Al-Farabi University. Both groups studied Arabic as a major subject for eight 
semesters.  

The measurement was designed to test the phonological, lexical, morphological, and grammatical knowledge of the 
students, and the impact of the knowledge of these factors on facilitating reading in Arabic. It comprised three 
paragraphs; ten lines each, on different topics. They were written without short vowels to reflect the normal Arabic 
printed material. The material was reader friendly, in the sense that the students studied them in earlier semesters, and 
was suitable to their level. (Anderson & Armbuster, 1982). 

The students were asked to mark all the letters with the appropriate vowel markers according to their understanding 
of the texts. They were given enough time for considering the morphological structures of the words, their lexical 
meanings, and the grammatical function of each word so that they can decide the case-ending marker of each word. 
They were not allowed to receive any help from the invigilators or their colleagues.  The next day, they were asked to 
voice record the same texts twice; once form a copy without the short vowels, the other from a vowelized copy. Voice 
recordings aimed at measuring the linguistic accuracy, and the fluency of the participants, as well as the seen reading 
strategies each of them used. Other strategies used by the participants were revealed when the results of scoring their 
answers were discussed with them. The discussion aimed also at verifying the students' knowledge, and explaining the 
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discrepancies that were spotted between marking the written forms with vowel markers and the vowels they used in the 
oral recordings. In some cases, the vowels used by a given participant in the written form were different from those 
he/she used in the oral recording.  Rating the students was not an aim of this study. It only aimed at detecting the 
difficulties that non-native learners of Arabic face.  

The rationale behind this measurement is that accuracy and fluency in reading Arabic as a foreign language reveals 
the student's degree of phonological accuracy, morphological awareness, lexical and contextual meanings, and the 
knowledge of the grammatical relationship holding between the lexical items in the sentence. 

The results showed deficiencies at many linguistic levels; phonological, morphological, and grammatical. The 
phonological errors were detected from the voice recording, whereas, other errors were detected from voice recordings 
and the written papers. 

The most common phonological errors can be grouped in: (1) the absence of the fricative dental sounds (ð), (θ), (ẓ). 
(2) Misusing the stress patterns. (3) Inaccurate use of the definite article "Lam ashshamsiyya" (Normally known as" Sun 
Letters"). (4) Mixing between long and short vowels. (5) Mixing between Hamzat al-qat؟ (the pure glottal stop) and  
hamzayul-wasl (joining glottal stop). 

The most recurrent morphological errors were represented by: (1) Word class (verb/noun/adjective/adverb 
distinction). (2)Derivation: Noun-adjective-adverb distinction. (3) Tense (inability to use the correct vowel-marker with 
the tense-person exponent in the present tense verbs). This is well-related to the recognition of the verb root. (4) 
Determining the correct vowel that goes with the second consonant of the root in the present tense form. 

The most recurrent grammatical errors were acutely exemplified by: (1) The inability to use the correct the 
grammatical case-endings. (2) The inability to distinguish between normal nouns and mamnu' min as-sarf (diptote 
nouns).  

Discussion   
The relationship between phonological awareness and reading ability has been tested in English and other 

languages, resulting in compelling evidence that an understanding of the phonological constituents of words is an 
important determiner of reading success in many other alphabetic orthographies besides English (Yopp, 1988; Treiman, 
1992; Durguno˘ glu, Nagy &¼ ancia-Bhatt, 1993; MacBride-Chang, 1995, Abu-Rabia, S. 2007). Recognizing the 
letters and linking them to their phonological values did not seem to pose a major problem to the participants of this 
study. They showed stable ability to decode the written symbols and render them to recognizable sounds that did not 
hinder understanding them. But the fluency in reading was something else. Many of the participants took longer time 
than expected for achieving this transformation process. The errors that occurred in the voice recordings were not 
prevailing in the rendering of the written characters, but in trying to guess the unseen components, i.e., the short vowels. 
Short vowels, in Arabic, decide the morphological form of the word, for example, kataba (verb: he wrote) versus kutub 
(plural noun: books), which, in turn, assigns a syntactic function to the word, and helps denoting the overall meaning of 
the utterance. This clearly shows that the correct guessing of the unseen short vowels leads to creating the ultimate 
phonological shape of the word. This is as a sub-reading skill in itself. Abu-Rabia, S. (2007. p. 93) noted that "The most 
important skill in phonological processing is the association of sounds with letters, that is, the understanding of 
grapheme–phoneme conversion rules and the exceptions to these rules". This remark does not tune well with the written 
unvowelized Arabic texts, since the process of grapheme-phoneme linkage without detecting the short vowels, is not 
sufficient to decode a written Arabic text. A major function of short vowels in Arabic is assisting the reader to envision 
the final shape of the word, through providing him with the full information he/she needs to decode its morphological 
structure and its grammatical function (Abu-Leil, et. Al.  p. 28).  

Accuracy at the phonological level cannot be achieved without guessing the correct short vowels. Abu-Rabia (1996) 
tested the role of vowels on reading accuracy in Arabic among highly skilled Arabic readers aged 17–18 years. The 
results indicated that vowels had a significant effect on the reading accuracy of poor and skilled readers in each reading 
condition. The same results hold for the non-native participants of this study, as accuracy was clearly manifested during 
reading the vowelized copy of the material. However, fluency was less noticeable than accuracy. Most of the 
participants stressed the fact that the vowel markers were an impediment to their normal fluency, as they are not used to 
it. This was really astonishing, as it was in full agreement with observation noted by for adult Arab readers (Abu-Leil, 
et. al., p. 28). 

The reader reads the text and interprets its meaning by mentally providing the missing grammatical information 
(vocalization process) that leads to an acceptable interpretation. This amounts to an additional manual/human 
annotation with decisions that may have a non-trivial impact on the overall annotation routine in terms of both accuracy 
and speed (Maamouri, M. et.al. 2004). 
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Another acute observation was recorded about the stress patterns the students produced. Stress patterns of the 
students' mother tongue, which they transferred to the target language played an unmistakable role in diverting the 
phonological shape of some words, especially those which tend to bear the stress on the first or second syllables. The 
Kazak language tends to place the stress on the final syllable.  

The factor of guessing was clearly manifested strategy in deciding the grammatical case ending. The word order the 
students of Arabic are familiar with is verb + subject + object (or any other complement). When the lexical meaning or 
the grammatical feature (such as transitive/intransitive) of the verb, is absent, guessing plays a major role in choosing 
the case ending of the following nouns. For example,  in the sentence: 

 
 وإنما نكب البرامكة ما كان من ظلمھم واستبدادھم

What afflicted the Barmakids with disasters is the injustice and tyranny they prevailed   
The verb nakaba (afflicted with disaster) was unfamiliar to most of the participants, so, they attributed the function 

of the subject to following word al-baramikah (the Barmakids), whereas it is the object, not the subject, of the verb. 
This strategy of Analogy to the normal Arabic word order was recurrent in the students' answer. But the case was a 
complete chaos when the sentence involved two animate or inanimate words representing the function of subject/object 
or a genitive structure in the sentence. This happens when the lexical meaning is absent. The dichotomy 
animate/inanimate is a crucial clue for deciding the grammatical functions of the sentence components. Accurate 
reading requires producing the grammatical case endings that is governed by the grammatical relationship holding 
between the constituents of the sentence. This, on the other hand, requires that the reader should understand or be 
familiar with the meaning of the lexical items of the sentence. The dilemma is that, one can produce a correct and 
accurate reading in most of the languages we know so long as he can link the written symbols to their phonological 
values. This is due to the fact that consonants and vowels are represented in the data he is dealing with. But in Arabic, 
where short vowels are missing, this mental or cognitive process of rendering written symbols into sounds is not enough 
for producing accurate reading. Intensive lexical familiarity, doubled with a high skill to choose from many possible 
homographs, and a sound knowledge of Arabic grammar is an indispensible factor for accurate reading.  

How can a curriculum provide for all of these factors at the Asian university level? Day & Bamford (2002) 
advocated the ten principles presented by Williams, Ray in 1986 for teaching reading, which he called "Extensive 
reading", as a remedy for this prevailing problem,. These principles were meant to be guide lines to teachers to help 
their students make up for the limited time assigned to reading in curricula, the absence of interesting texts in school 
books, and to encourage the students to choose what they want to read. This is an alternative put forward for improving 
the reading skills, enhancing the students' feelings towards the language they learn, and creating a taste and sense in the 
language.  

Unfortunately, these principles do not tune well with the Arabic language and the Asian context in which we work. 
It does not tune well with Arabic as reading in Arabic always needs guidance from the teacher on deciding the 
necessary short vowels, otherwise, the student will possibly acquire the wrong form the words, which might be 
incurable in  the future. The only alternative is to provide vowelized texts for extensive reading, which entails a heavy 
financial burden. On the other hand, it does not tune well with the Asian context, as Thomas Robb denotes, "in 
institutionalized settings in many parts of Asia, where the priorities of the students favor extra curricular activities, such 
as, part-time jobs, clubs and social life, over learning, simple encouragement will not be effective with a large number, 
and perhaps the majority, of one's students" (Robb, T. 2002). This exactly holds for the Central Asian context, where 
social life, and part-time jobs are prior to any thing else in a student's life. 

Another proposal was set forth by Palinscar. A. S. et al, (1984, p. 168) for engulfing the gap of learners' weakness in 
reading. She calls it "The reciprocal teaching method", and maintains that it could be the prime reason for success. She 
quotes some reasons for supporting her proposal. First, it involves extensive modeling of the type of comprehension 
fostering and comprehension-monitoring activities that are usually difficult to detect in the expert reader, as they are 
executed covertly. The reciprocal teaching procedure provides a relatively natural forum for the teacher to engage in 
these activities overtly, and hence to provide a model of what it is that expert readers do when they try to understand 
and remember texts. Second, the reciprocal teaching routines force the students to respond, even if the level of which 
they are capable is not yet that of an expert. Thus, the reciprocal teaching procedure involves continuous trial and error 
on the part of the student, married to continuous adjustment on the part of the teacher to their current competence. 

This method sounds suitable for the Arabic teaching context. It prompts mutual reading activities between the 
students and teachers, which, in turn, leads to guiding the students to achieve useful rounds of fruitful teaching, and 
acquiring the sound phonological performance on the students' part.   
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Резюме 

В этой статье автор стремится исследовать проблемы, связанные с чтением арабского языка как иностранный 
язык.  

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада автор араб тілін екінші тіл ретінде оқытудағы байланыстылық мәселелерін зерттеуге тырысады.  
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

11 

УДК 37.013  
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК 
МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ 

 
М.А. Абсатова – п.ғ.д., доцент  

Э.Уайдуллақызы, Б.М. Баймұханбетов – РһD докторанттар  
(Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің  

Магистратура және РһD докторантура институты) 
 

Аңдатпа: 
Біздің бұл мақаланы жазудағы басты мақсатымыз – құзыреттілік ұғымын зерттеп, қарастырып жүрген отандық 

ғалымдарымыздың еңбектерімен таныстыру болып табылады. Осыған орай, 2002-2010 жылдар арасындағы 
құзыреттілік мәселесін зерттеген Қазақстан ғалымдарының еңбектерін саралай отырып, зерттеу жұмыстарына 
қысқаша сипаттама беруді жөн көрдік. 

Атап айтар болсақ,  А.Т. Чакликова мен С.И. Ферхоның  ғылыми еңбектерінде болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттіліктерін арттыру мәселелері қарастырылған.  Сондай-ақ, мемлекеттік  және халықаралық кәсіби білім 
берудің мазмұны құрастырылып, халықаралық көлемде мамандардың кәсіби құзыреттілігін өзін-өзі бағалау негізінде 
қалыптастырудың автоматтандырылған бағдарламасы да ұсынылған.  

Тірек сөздер: құзыреттілік, ақпараттық-коммуникативтік, кәсіби құзыреттілік, түйінді құзыреттілік. 
         
Адамзат қоғамының бүгінгі даму қарқыны дүние жүзінде өзара бағыныштылық пен өзара әсерлесумен 

сипатталады. Сондай-ақ, білім берудің ұлттық деңгейдегі басты мақсаты – Қазақстан Республикасының 
әлеуметтік және экономикалық өміріне белсенді ат салысуға дайын құзыретті тұлғаның қалыптасуын 
қамтамасыз ету болып табылады. 

ХХI ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алуы үшін, Қазақстанның жан-жақты дамуының бірден-бір 
жолы ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі.  

Қазіргі заман талабына сай, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауында: «Жаңа технологиялық 
құзырет» бағдарлай білу өз бетінше білім беруде стратегиялық міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді: 
таңдай білу, талдай білу, өзгерте білу, сақтай білу, жеткізе білу, жүзеге асыра білу», - деп атап көрсеткен [1]. 

Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамытудың тұжырымдамасында [2], 2011-2020 
жылға дейінгі білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында [3] білім берудің негізгі міндеті – білімдік 
шоғырланудан нәтижеге бағытталған құзыреттілік тұрғыға көшу деп көрсетілгені белгілі. 

«Құзыреттілік» ұғымы ең алғаш рет еңбек әлемінде және өнеркәсіп мекемелерінде пайда болды. «Түйінді 
құзыреттілік» термині ретінде 1992 жылы Еуропа Кеңесінің «Еуропадағы орта білім» жобасында пайда болған. 
Бұл жобаның міндеті – Еуропа одағының құрамындағы елдерде білім берудің мақсаты мен мазмұнын, 
оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау механизмдерін талдау болып табылады. Халықаралық 
еңбек ұйымы жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу мен басқарма кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесінен 
өтетін мамандардың біліктілік талаптарының қатарына «түйінді құзыреттіліктер» ұғымын енгізген. Кәсіптік 
мектепте 1990 жылдан бастап  мамандарды даярлауда құзыреттілік ұғымдары қарастырылып келеді [4].           

Соңғы жылдары білім беруді модернизациялаудың басты идеяларының бірі – адамның құзыреттілігін 
қалыптастыру болып отыр. Осыған орай, жаңа заман тұлғасының қалыптасуы мен оған білім беруде құзырет-
тілік тұрғыдан қарау мәселелеріне, сондай-ақ, оқушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыру мен болашақ 
мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту мәселелеріне ереулі көңіл бөліп, жан-жақты зерттей білген 
отандық ғалымдарымыздың еңбектерін ерекше атап өтуге болады.  

Біздің бұл мақаланы жазудағы басты мақсатымыз – құзыреттілік ұғымын зерттеп, қарастырып жүрген 
отандық ғалымдарымыздың еңбектерімен таныстыру болып табылады. Осыған орай, 2002-2010 жылдар 
арасындағы құзыреттілік мәселесін зерттеген Қазақстан ғалымдарының еңбектерін саралай отырып, зерттеу 
жұмыстарына қысқаша сипаттама беруді жөн көрдік. 

Атап айтар болсақ,  А.Т. Чакликова мен С.И. Ферхоның  ғылыми еңбектерінде болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттіліктерін арттыру мәселелері қарастырылған.  Сондай-ақ, мемлекеттік және халықаралық кәсіби білім 
берудің мазмұны құрастырылып, халықаралық көлемде мамандардың кәсіби құзыреттілігін өзін-өзі бағалау 
негізінде қалыптастырудың автоматтандырылған бағдарламасы да ұсынылған.  

Ал, М.А. Абсатова өз еңбегінде жоғары сынып оқушыларының көпмәдениеттілік құзіреттілігін 
қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негізін ұсына отырып, ҚР мектептерінде мәдениеттік құзіреттілікті 
қалыптастырудың тұжырымдамасын дайындаған. Сондай-ақ, М.В. Семенованың зерттеуінде ҚР-ның жоғары 
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білім беруде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру мәселесінің даму жағдайлары мен болашақ мамандардың 
кәсібіи құзыреттілігін қалыптастырудың анықтамалары келтіріп, кәсіби құзыреттіліктің мынадай негізгі 
құрамына сипаттама береді: коммуникативтік, тұлғалық, шығармашылық, рефлекциялық, сабақтастық.  

Отандық ғалымдарымыз Е.А. Лобынцева, В.В. Готтинг мен Г.К. Қалтаева кәсіби-ақпараттық құзірет-
тіліктің негізгі түсініктемесін толықтыра отырып, оның өлшемдері мен деңгейлері анықтаған. Сондай-ақ, 
кәсіби ақпараттық құзіреттілікті  қалыптастырудың педагогикалық жүйесін құрастырып, техникалық кәсіби 
білім беруде мамандықтың кәсіби құзіреттілігін дамыту мазмұнының құрылымдық моделін жасаған.  

Өз зерттеу жұмысында Н.Н. Жақсыбаева колледж оқытушыларының  ақпараттық құзіреттілігі ұғымының 
анықтамасын нақтылай отырып, ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың деңгейлерін анықтаған. Олар: 
алғашқы, кәсіби-әдістемелік, кәсіби-жүйелілік, кәсіби-шығармашылық, т.б. 

Сондай-ақ, компьютерді оқыту арқылы ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың моделін құрастырған. 
Келесі отандық ғалымдарымыз Г.М. Қасымова, С.Е. Досжанова мен Ш.О. Омарбекова үздіксіз білім беру 
жағдайында педагогтың ақпараттық комуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудың жалпы мазмұны мен 
тұжырымдамасы жасай отырып, тұлғалық коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастырудың жағдайларын 
ғылыми тұрғыда негіздеген. Сонымен қатар, аталған ғалымдарымыздың еңбектерінде коммуникативтік 
құзіреттілік ұғымына анықтама беріліп, оның ЖОО-дағы маңыздылығын айқындалған және білім беру 
жағдайында студенттердің ақпараттық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастырудың негіздерін теориялық 
тұрғыда негіздеу мәселелері де қарастырылған.     

Демек, құзыреттілік мәселесі тек шетел ғалымдарының еңбектерінде ғана емес, сонымен бірге, Қазақстан 
ғалымдарының да еңбектерінде қарастырылып, олардың зерттеу тақырыптарының өзектілігіне айналғандығын 
аңғаруға болады. Осыған орай, 2002-2010 жылдар арасындағы құзыреттілік ұғымын зерттеген Қазақстан 
ғалымдарының еңбектері мен олардың ғылыми жұмыстарына қысқаша сипаттаманы төмендегідей кесте 
түрінде ұсындық: 

 
Кесте-1. Құзыреттілік мәселесінің Қазақстан педагогика ғылымында зерттелуі  

№ Ғалымның 
аты-жөні 

Зерттеу тақырыбы, жылы Зерттеу жұмысына қысқаша сипаттама 

1 2 3 4 
1 
 

Жаданова К.Х. Теория и методика литературного 
образования учащихся средней 
школы (культурологический 
аспект).  
п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.  
2002 ж. 

 Әдебиеттік білім беруде оқушылардың 
қалыптастыру мәселелері қарастырылған. 
Сондай-ақ, білім берудегі мәдениет-таным-
дылық парадигмасының философиялық, 
педагогикалық-психологиялық, әдебиеттік, 
әдістемелік негіздері көрсетілген.  

2 Кенжебеков Б.Т. Формирование профессиональной 
компетентности будущих 
специалистов в системе высшей 
школы. 
п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2005ж. 

 ЖОО-ның оқу-тәрбие жұмыстарында 
болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін 
арттыру жағдайлары көтерілген. Сондай-ақ, 
кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға негіз 
болатын педагогикалық технологиялардың 
жүйесі ұсынылған. 

3 Колесникова Г.А. Профессиональная компетенция 
будущего учителя в процессе 
освоения вокально-хоровой 
музыки 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2005 ж. 

ЖОО-ның болашақ музыка пәні мұғалімін 
даярлауда кәсіби құзыреттілігін қалып-
тастырудың анықтамалары келтіріліп, негізгі 
құрамы анықталған. 

4 Шуканова Ф.К. Повышение квалификации инже-
нерно-педагогических кадров как 
средство формирования их про-
фессиональной компетентности 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2005ж. 

Қазақстандағы және шетелдегі инженер-
педагог мамандардың біліктілігін артты-
рудың жаңа жүйесі мен оның даму тарихы 
мәселелері қарастырылған. Кәсіби құзырет-
тілікті қалыптастырудың педагогикалық 
шарттары анықталып, оның диагностикалық 
әдістемесі құрастырылған.  

5 Пазылова Г.А. 
 

Формирование профессиональной 
компетентности у будущих учи-
телей музыки по использованию 
учебных телепередач 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2005ж. 

Болашақ музыка пәні мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері 
анықталған. Сондай-ақ, педагогика ғылымы-
ның тәжірибесіндегі музыкалық кәсіби білім 
берудің жағдайлары да қарастырылған. 
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6 Сыздыкбаева Г.У. Формирование профессионально-

личностной компетентности 
студентов педагогического вуза 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2006ж. 

 ЖОО-ның студенттерінің кәсіби-тұлғалық 
құзыреттілігін қалыптастырудың техно-
логиясы мен жүйесі құрастырылған. 
 Сондай-ақ студенттердің өзін-өзі басқару 
жағдайының арнайы моделі құрастырылған. 

7 Кулжанбекова Г.К. Коммуникативные игры как 
средство формирования компе-
тентности будущих учителей (на 
материале факультетов иностран-
ных языков) 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс.жұмыс. 2006 ж. 

Құзіреттілікті қалыптастыруда комму-
никативтік ойындарды қолданудың негізі 
анықталған. Коммуникативтік ойындардың 
педагогикалық деңгейі ашылып, шет тілі 
мұғалімдерінің құзіреттілігін қалып-
тастырудың моделі ұсынылған.  

8 Туркенов Т.К. Педагогические условия органи-
зации студенческого самоуправ-
ления для повышения социально-
профессиональной компетент-
ности 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2007 ж. 

Студенттердің өзін-өзі басқаруын қалып-
тастыру үшін әлеуметтік-кәсіби құзіреттілікті  
арттырудың маңыздылығын қарастырған. 
Және де студенттердің өзін өзі басқару 
ұғымына анықтама берілген.  

9 Ахметова Г.Т. Формирование валеологической 
компетентности будущего учителя 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.             
2007 ж. 

Валеологиялық құзіреттілік ұғымының 
мазмұнына тоқталған және болашақ ЖОО 
ның мұғалімдерінің валеологиялық құзірет-
тілігін  қалыптастырудың технологиясын 
жасаған. 

10 Байхонова С.З. 
 

Организационно-педагогические 
условия развития профессио-
нальной компетентности педа-
гогов в процессе повышения 
квалификации 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2007 ж. 

Ғылыми зерттеу жұмысында болашақ 
мамандардың біліктілігін арттыру үдері-сінде 
бағдарлы құзыреттілігін дамытудың педа-
гогикалық шарттары қарастырылған. 
Оқушылардың тұлғалық бағдарын компютер-
лік құзіреттілік негізінде қалыптастыруды 
қарастырған. 

11 Аубакирова К.Ф. 
 

Педагогические условия фор-
мирования этнопедагогической 
компетентности будущих учителей 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2008 ж. 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығын  
оқу үрдісі негізінде қалыптастыру жүйесі 
негізделген. Сондай-ақ болашақ мұғалім-
дердің этнопедагогикалық  құзіреттілігін  де 
қарастырған. 

12 Галимжанова М.А. 
 

Педагогические условия развития 
информационных компетент-
ностей учителей 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2008 ж. 

Болашақ мұғалімдердің ақпараттық құзірет-
тілігін қалыптастырудың психологиялық-
педагогикалық қажеттіліктері мен моделі 
құрастырылған.  

Болашақ мұғалімдердің ақпараттық құзірет-
тілігін қалыптастырудың педагогикалық 
шарттары анықталған және жалпы мазмұны 
анықталған. 

13 Муканбетова Ш.Т. 
 

Педагогические условия фор-
мирования коммуникативной 
компетентности учащихся на 
основе личностно-орентирован-
ного образования 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.             
2008 ж. 

Болашақ мамандарды даярлаудың мүмкін-
діктері мен олардың коммуникативтік 
құзіреттілігін қалыптастырудың  ғылыми 
әдістемелік  нұсқасы ұсынылған. Болашақ 
ЖОО-ғы мамандарды даярлауда коммуни-
кативтік  ерекшеліктері анықталған. 

14 Муратова Г.И. 
 

Педагогические условия фор-
мирования информационной 
компетентности будущего учителя 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс.жұмыс. 2009 ж. 

Болашақ мамандардың ақпараттық құзірет-
тілігін дамытудың негіздері анықталған 
жәнеде оның деңгейлері мен кезеңдері, педа-
гогикалық шарттары  көрсетілген. Модульдік 
оқытудың оқыту бағдарламасы ұсынылған. 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

14 

1 2 3 4 
15 Сапарбаева А.М. 

 
Формирование лексико-стили-
стической компетенции студентов 
неязыковых вузов в практическом 
курсе русского языка (на 
материале глагола) 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.                
2009 ж. 

Орыс тілі пәнінің тәжірибелік курсы негізінде 
тілдік емес ЖОО-ның студенттерінің 
лексикалық ститистикалық  құзіреттілігін 
қалыптастырудың негізі ұсынылған. Сондай-
ақ, лексикалық статистикалық құзіреттіліктің 
технологиялық ерекшеліктері  анықталған. 

16 Турганбаева А.Р. 
 

Формирование профессиональной 
компетентности будущих учителей 
информатики на основе  
портфолио 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2009ж. 

ЖОО-ның білім беру үрдісінде  электронды 
портфолионы қолданудың қажеттілік жағ-
дайы анықталған. Сондай-ақ, электронды 
портфоли оларды қолданудың негізінде  
кредиттік  оқыту технологиясының маңыз-
дылығы қарастырылған. 

17 Набидоллина Ш.С. 
 

Формирование ИКТ-компетент-
ности учащихся педагогического 
колледжа в условиях электронной 
методической системы 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.                
2010 ж. 

Коледж оқытушыларының ақпараттық 
құзіреттілігін қалыптастырудың деңгейлері 
анықталған, мәселен (алғашқы, кәсіби әдіс-
темелік, кәсіби жүйелілік, кәсіби шығарма-
шылық) компютерді оқыту арқылы ақпарат-
тық құзіреттілкті қалыптастырудың моделі 
құрастырылған. 

18 Мирза Н.В. 
 

Научно-теоретические основы 
формирования профессиональной 
компетентности будущего педагога 
п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.              
2010 ж. 

Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін 
қалыптастырудың ғылыми теориялық негізі 
ұсынылған. Сондай ақ, болашақ мамандардың 
кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың 
педагогикалық жүйесі құралған. 

19 Мучкин Д.П. 
 

Педагогические условия фор-
мирования профессионально- 
педагогической самообразо-
вательной компетентности 
будущих учителей. 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

Кәсіби педагогикалық өзіндік білім алу 
мазмұны анықталған. Құзіреттілік ұғымының 
педагогикалық шарттары ұсынылған. 
 
 

20 Мирзахметов М.М. 
 

Формирование профессиональных 
компетенций будущих специали-
стов в условиях реализации 
вариативного содержания 
университетского образования 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.               
2010 ж. 

    Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін  
қалыптастырудың мазмұны мен  теориялық  
практикалық негізі құрылған. Болашақ 
мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптас-
тырудың әдістемесі эксперименттік тұрғыда 
тексеріліп анықталған. 

21 Сапиева М.С. 
 

Формирование специальной 
компетентности будущих учи-
телей музыки в процессе инстру-
ментальной подготовки 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.                
2010 ж. 

Болашақ музыка пәні мұғалімдерінің кәсіби  
құзіреттілігі  ұғымы қарастырылған және 
құзіреттілік мазмұнының моделі ұсынылған, 
педагогикалық шарттары  құрылған және 
деңгейлері анықталған. 

22 Абирова М.А. 
 

Педагогическая технология оценки 
профессиональной компетент-
ности выпускников медицинских 
вузов 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

   Медециналық ЖОО ның студенттерінің 
кәсіби құзіреттілігіне мінездеме беріліп, 
мазмұны  анықталған. Сондай-ақ, педагоги-
калық технологияның негізі дайындалған. 

23 Аблязимова Н.М. 
 

Педагогические условия формиро-
вания профессиональной 
компетентности будущих учителей 
физики в реализации иннова-
ционных технологий 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

    Болашақ физика пәні мұғалімдерін кәсіби 
құзіреттілік құрылымы анықталып, деңгей-
лері мен көрсеткіштері  ұсынылған. 
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24 Мухамедрахимова Г.И. 

 
Формирование профессиональной 
компетентности биолога на основе 
экологизации предметов физики и 
астрономии 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

Болашақ биолог мамандардың физикамен 
айналысатын экологизациялау негізінде 
кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың  
әдістемелік ерекшелігі ұсынылған.  

25 Таипова М.К. Педагогические условия управ-
ления формированием профессио-
нальной компетентности студентов 
художественно-технических вузов 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.              
2010 ж. 

Көркем сурет және техникалық ЖОО ның 
студенттерінің кәсіби құзіреттілігін қалып-
тастырудың теориялық негіздері анықталған. 
Сондай-ақ, студенттердің кәсіби құзіреттілігін 
қалыптастыруды басқарудың моделі мен 
әдістемесі құрастырылған. 

26 Кульгильдинова Т.А. 
 

Научно-методические основы 
формирования когнитивно-
коммуникативной компетенции на 
уроках рус. яз. в нач-х кл. (в 
школах с русским языком 
обучения) 
п.ғ.д. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

  Когнитивті құзіреттілікті модельдеу 
негізіндері ұсынылған. Тұлғаның когнитивті 
тілдік қалыптасу үлгерімдері  анықталған 
және арнайы әдістемесі даярланған. 
 

27 Айкенова Р. 
 

Научно-педагогические основы 
формирования компьютерной 
лингвистической компетенции 
студентов медицинских вузов 
п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс. 2010ж. 

    Оқытушының зерттеу жұмысы негізінде 
компютерлік құзіреттілікті қалыптастырудың 
ғылыми теориялық негіздемесі ұсынылған. 
Компютерлік құзіреттілікті қалыптастырудың 
жалпы түсінігі нақтыланған.  

28 Муханбетжанова А.У. 
 

Теоретико-методологические 
основы проектирования началь-
ного образования при компетент-
ностом подходе 
п.ғ.д. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс., 2010 ж. 

Бастауыш сынып оқушыларының құзірет-
тілігін қалыптастырудың педагогикалық 
шарттары негізделген. Сондай-ақ, қалып-
тастырудың әдістемесі мен  құрылымдық 
моделі  құрылған. 

29 Рыскулбекова А.Д. 
 

Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся начальных 
классов 
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс., 2010ж. 

 Болашақ бастауыш сынып оқытушы-
ларының кәсіби-дидактикалық құзіреттілігін 
қалыптастырудың  теориялық негіздері 
анықталған.  

30 Жолдасбекова К.А. 
 

Формирование общекультурной 
компетентности студентов на 
основе материала этнопедагогики 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс., 2010 ж. 

 Студенттердің мәдени құзіреттілігін қалып-
тастыруда этнопедагогикалық материалдарды 
қолданудың  жалпы деңгейлері анықталған. 

31 Абитаева Р.Ш. 
 

Развитие управленческой 
компетентности руководителей 
организаций образования в 
системе повышения квалификации 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс., 2010 ж. 

Ғылыми зерттеу жұмысында біліктілікті 
арттыру мекемелеріндегі білім беру жүйесі 
басшыларының басқару құзыреттілігін 
дамыту мәселелері қарастырылады.  

32 Салханова Ж.Х. 
 

Теоретические основы развития 
коммуникативной языковой компе-
тенции в условиях непрерывного 
полилингвального образования 
п.ғ.д. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс., 2010 ж. 

Полилингвизм ұғымының тілдік құрылы-
мының  мазмұнына сипаттама берілген. 
Әдіснамалық тұрғыда командалық  тілдік 
құзіреттіліктің даму жағдайлары қарас-
тырылған. 

33 Мухамбетжанова С.Т. 
 

Научно-методические основы 
формирования информационно-
коммуникационной компетент-
ности педагогов в системе 
повышения квалификации 
п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алуға 
дайындалған дисс. жұмыс.           
2010 ж. 

 Үздіксіз білім беру жағдайында педагогтың 
ақпараттық-коммуникативтік құзіреттілігін 
қалыптастырудың  жалпы мазмұны мен  
тұжырымдамасы  жасалған. Педагогтың 
ақпараттық комуникативтік құзіреттілігін 
қалыптастырудың психологиялық негіздері 
айқындалған.  
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34 Барсай Б.Т. 

. 
Научно-педагогические основы 
формирования профессионально-
дидактической компетентности 
будущих учителей начальных 
классов 
п.ғ.д. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

 Болашақ бастауыш сынып оқытушылары-
ның кәсіби дидактикалық құзіреттілігін  
қалыптастырудың  теориялық негіздері анық-
талған. Сондай-ақ, ғылыми әдістемелік жүйесі 
дайындалған. 

35 Нурбеков Б.Ж. 
 

Теоретико-методологические 
основы формирования про-
фессиональной компетентности 
преподавателей по дистанцион-
ному обучению п.ғ.д. ғылыми 
дәрежесін алуға дайындалған дисс. 
жұмыс. 010 ж. 

Қашықтықтан оқытудың жағдайын теория-
лық әдіснамалық тұрғыда дамытудың негіз-
демесі құрылған. Тұлғалық бағдарлық тұғыр 
негізінде қашықтықтан оқытудың  моделі 
құрылған. Оқытушының кәсіби құзіреттілігін 
қалыптастыру дың теориясы жасалған және 
әдістемесі жасалған. 

36 Еспенбетов  Б.Ж. 
 

Формирование профессионально-
художественной компетентности 
будущих учителей на основе 
национального прикладного 
искусства (на примере плетеничий) 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

Болашақ мұғалімнің кәсіби көркем сурет 
құзіреттілігін қалыптастырудың теориялық 
моделі құрылған. 

37 Курманкулова  Г.Е. 
 

Формирование информационно-
профессиональной компетент-
ности будущих специалистов в 
процессе решения ситуационно-
производственных задач 
п.ғ.к. ғыл. дәреж. алуға дайынд. 
дисс.,  2010 ж. 

Құзіреттілік тұғырларды арттырудың дайын-
дық деңгейі анықталған. Жұмысшылардың 
білімі мен білігін арттырудың жүйе 
мүмкіндіктерін айқындалған. Құзіреттілік 
ұғымына жалпы анықтама берілген. 

 
Жоғарыда берілген кестеден Отандық ғалымдарымыздың құзыреттілік мәселесін жан-жақты және толық 

зерттегендігін аңғаруға болады. Сондай-ақ, Қазақстан ғалымдары өз зерттеулерінде құзыреттілік мәселесінің 
төмендегідей негізгі түрлері мен бағыттарын қарастырған: 

бастауыш сынып оқушыларының құзіреттілігін қалыптастыру; 
үздіксіз білім беру жағдайында педагогтың ақпараттық-коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру; 
болашақ бастауыш сынып оқытушыларының кәсіби-дидактикалық құзіреттілігін қалыптастыру; 
болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін  қалыптастыру; 
болашақ мұғалімдердің ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру; 
ЖОО-ның студенттерінің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру; 
болашақ мамандардың коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру.  
Демек, құзыреттілік мәселесін зерттеген ғалымдарымыздың қай еңбегін алып қарасақ та, қазіргі 

педагогиканың білім беру үдерісінде маңызы зор және алдағы уақытта құзыреттілік мәселесі әлі де зерттеуді 
қажет етеді деп есептейміз. 

 
Резюме 

В статье анализируются исследования по изучению вопроса компетентности в педагогической науке Казахстана. 
Определены направления  изучения  проблемы компетентности.  

 
Summary 

 In article researches on studying of a question of competence of pedagogical science of Kazakhstan are analyzed. The 
directions of studying of a problem of competence are defined. 
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

 
Б.А. Жетписбаева – д.п.н., профессор 

(г. Караганда, КарГУ имени Е.А. Букетова) 
 
Аннотация: 
В данной статье полиязычное образование рассматривается с позиций теоретико-методологической 

концептуализации в соответствии с общей структурой научных знаний. В соответствии с теоретическими позициями 
определен терминологический фонд теоретико-методологической концептуализации полиязычного образования, 
предполагающий разработку его тезауруса. При этом в основу тезауруса положена структура педагогической 
системы как совокупности компонентов, упорядоченных относительно цели. Научные знания второго уровня, 
будучи представлены математической логикой, кибернетикой, общей теорией систем, которые «строятся общими 
математическими средствами, применяют математический аппарат и пользуются математической символикой как 
своим основным языком», а также теорию саморазвивающихся систем – синергетику, порожденной 
«антропологизацией» предыдущих составляющих, не могут давать педагогике исходные понятия, поэтому они для 
педагогики не являются базисными теориями, но позволяют обосновать научную теорию и дать ее количественную 
интерпретацию в виде идеальных объектов и элементов математических моделей. 

Ключевые слова: полиязычное образование, языковое образование, теоретико-методологическая 
концептуализация, тезаурус, терминологический фонд, педагогическая система, полиязыковая личность. 

 
Теоретико-методологическая концептуализация полиязычного образования должна, на наш взгляд, 

соответствовать общей структуре научных знаний, где традиционно выделяют три уровня: философия, 
формальная логика, частные науки. 

Первый уровень связан с тем, что его научные исследования направлены на решение исторического 
противоречия между потребностями общества в условиях переходного периода и состоянием системы 
образования. Относительно полиязычного образования мы констатируем новую языковую ситуацию, которая 
детерминирует трансформацию языкового образования. На этом уровне мы определили свою 
мировоззренческую позицию: языковое образование должно обогатиться новыми методологическими 
подходами как совокупностью принципов, позволяющих повысить познавательные возможности его 
субъектов. Поскольку современная языковая ситуация в Республике Казахстан определяется как 
полилингвальное коммуникативное пространство, то актуализируется проблема полиязычного образования.  

Однако, для решения сложных вопросов языкового образования в интенсивно меняющейся языковой 
ситуации средств этого уровня знаний – философских знаний – недостаточно. Для этого необходимы 
специальные исследования. 

Научные знания второго уровня, будучи представлены математической логикой, кибернетикой, общей 
теорией систем, которые «строятся общими математическими средствами, применяют математический 
аппарат и пользуются математической символикой как своим основным языком» [1], а также теорию 
саморазвивающихся систем – синергетику, порожденной «антропологизацией» предыдущих составляющих, не 
могут давать педагогике исходные понятия, поэтому они для педагогики не являются базисными теориями, но 
позволяют обосновать научную теорию и дать ее количественную интерпретацию в виде идеальных объектов 
и элементов математических моделей. 

В связи с этим мы определили свои методологические позиции: обоснование и построение теории 
полиязычного образования будут обеспечены в наибольшей степени при использовании комплекса 
методологических подходов, среди которых основными являются системный, структурно-функциональный и 
лингвистический. 

На третьем уровне формальная логика и частная наука в своем единстве образуют логику науки, которая 
определяет структуру понятийной системы, ее эмпирические и теоретические элементы. Логика науки 
выдвигает два принципа построения понятийной системы: принцип аспектной чистоты и принцип предметной 
определенности. 

С учетом этого мы определили свои теоретические позиции:  
1) для ясного обозначения понятия полиязычного образования следует определить терминологический 

фонд его теоретико-методологической концептуализации, что потребовало разработки его педагогического 
тезауруса;  
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2) полиязычное образование следует обозначить как предмет теоретического познания, что потребовало 
поиска и понятийно-терминологической номинации той области научных знаний, которая в своем объекте 
призвана содержать искомое явление; 

3) теоретическую концептуализацию полиязычного образования следует подвергнуть методологическому 
обоснованию, что потребовало необходимость презентации методолого-технологического инструментария его 
практической реализации. [2]. 

Важнейшей задачей научных исследований является обеспечение достаточной степени достоверности и 
обоснованности разрабатываемых положений, формулируемых выводов и заключений. В этой связи следует 
определиться не только с теоретико-методологическими ориентирами исследования, но и самому 
исследователю желательно четко и ясно закрепить свои мировоззренческие позиции. Как правило, в таких 
случаях происходит выбор или отторжение тех или иных течений и направлений в философии науки, а 
возможен и вариант их авторской интерпретации и творческой интеграции. Основные тенденции современной 
философии связаны с осмыслением таких фундаментальных проблем, как мир и место человека в нем, судьбы 
современной человеческой цивилизации, многообразие и единство культуры, природа человеческого познания, 
бытие и язык. При этом понятно и то, что в ней не может быть общезначимых концепций и решений, что она 
неизбежно несет на себе отпечаток плюрализма. На сегодня в этой области сложилась устойчивая тенденция 
перехода от создания «больших» методологических моделей к более внимательному анализу отдельных 
методологических проблем. Среди важнейших из них можно отметить следующие: 

проблема фальсификации, она связана с тем, что ученым следует отказаться от фактов, противоречащих 
научной теории, но сложность заключается в доказательстве этих противоречий: 

проблемы правдоподобия научных теорий и их онтологического статуса;  
проблема соизмеримости научных теорий, она определяется тезисом о несоизмеримости конкурирующих 

научных теорий, об отсутствии общих для них стандартов сравнения; 
проблема рациональности, она связана с критикой понимания рациональности как соответствия логико-

методологическим стандартам.  
Но наиболее существенным для нас является факт того, что произошел заметный сдвиг научных интересов 

к выбору материала для исследований. Ученых все больше привлекают не столько естественные, сколько 
социальные и гуманитарные науки. В связи с этим возникла проблема возможности применения наработанных 
методологических идей для анализа этого круга наук. В частности, в педагогических исследованиях все чаще 
используются методы математических измерений, к примеру, аффективных состояний человека, когнитивных 
явлений, трудно поддающихся количественным характеристикам.  

Так и в современной философии языка. В отличие от классической философии, в которой язык обычно 
понимался как то, в чем воплощается «чистое» мышление (потому язык не составлял особой философской 
проблемы) для самых разных направлений философии XX в. характерен «лингвистический поворот» – перевод 
философских проблем в сферу языка и решение их на основе анализа языковых выражений. Язык предстал 
неотделимым от человеческого сознания, опыта и знания, он вышел в центр философского анализа, 
превратился в инструмент решения многих философских проблем. На сегодня философия языка – это: во-
первых, философская дисциплина, которая предпринимает попытку развить систематическую теорию 
значения и которая призвана прояснить функционирование языка как средства мышления и общения; во-
вторых, концептуальный анализ, который нацелен на перевод (перефразировку) понятий и выражений, 
имеющих неясный и вводящий в заблуждение смысл, в более ясные выражения естественного языка. 
Философия языка предстает здесь как экспликация смыслового богатства языка и как внимание к тонким 
нюансам употребления языковых выражений. Этот подход был позднее продолжен в «лингвистическом 
анализе», который предполагает, что все знания о мире дают наука и здравый смысл; философия занимается не 
установлением истин, а «проясняющей» аналитической деятельностью по различению осмысленного и 
бессмысленного, очищению языка от «систематически вводящих в заблуждение высказываний». К сожалению, 
подчеркивая «проясняющую» и «терапевтическую» функции анализа, лингвистические аналитики не 
предложили каких-либо ясных и четких его процедур. Анализ понимался и в смысле установления 
семантических дистинкций и правил точного употребления понятий, и в смысле выявления ситуационного 
значения слов, и в смысле сравнения различного рода «языков» и типов высказываний.  

Не подвергая элиминации и то, и другое, и третье, мы полагаем, что все же есть приемлемые для научных 
исследований процедуры лингвистического анализа. В частности, составление и разработка тезаурусов, 
рубрикаторов и т.д. 
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Итак, переориентация интересов исследователей в сторону социальных и гуманитарных наук, наблюдаемая 
в современной философии науки, «лингвистический поворот», характерный для современной философии 
языка, тяготение к долгосрочным стратегиям, свойственное современной философии образования, явились 
посылками для разработки педагогического тезауруса полиязычного образования. 

В целом, определения тезауруса в различных источниках не противоречат друг другу и имеют общее 
основание. Он рассматривается, прежде всего, как словарь: 

- который стремится дать описание лексики данного языка во всем ее объеме [3]; 
- в котором максимально полно представлены слова языка с примерами их употребления в тексте (в 

полном объеме осуществим лишь для мертвых языков); 
- в котором слова, относящиеся к каким-либо областям знания, расположены по тематическому принципу, 

показаны семантические отношения (родо-видовые, синонимические и др.) между лексическими единицами. 
 В информационно-поисковых тезаурусах лексические единицы текста заменяются дескрипторами [4]. 
Анализ дефиниций понятия «тезаурус» подвел нас к его пониманию как особого типа словаря, в котором 

термины-понятия располагаются в строгой взаимозависимости. Он начинается, как правило, с наиболее 
значимого и широкого по смыслу термина и заканчивается частным. Составляется он сначала как перечень 
всех употребляемых научных понятий, затем следует их группировка, выделение ключевых слов, затем 
дедуктивное расположение выделенных групп. Составление тезауруса желательно для упорядочивания 
понятийно-терминологического аппарата исследования, очищения его от лишних слов, для грамотного 
применения в тексте научной работы [5]. Кроме того, тезаурус не допускает терминологической вольности и 
исключает возможность двоякого толкования категорий, терминов и понятий. 

Поэтому уточним широко известные определения категорий, понятий, терминов и упорядочим их в 
определенной иерархии применительно к проблеме нашего исследования. Итак: категории (от греч. kategoria – 
высказывание; признак) – это наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, 
всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания, образовавшиеся как результат 
обобщения исторического развития познания и практики (материя и сознание, пространство и время, 
причинность, необходимость и случайность, возможность и действительность, истина и правда и др.) [4]; 

понятие – это форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и 
явлений, его основная логическая функция – выделение общего, которое достигается посредством отвлечения 
от всех особенностей отдельных предметов данного класса (в философии); мысль, в которой обобщаются и 
выделяются предметы некоторого класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них 
признакам (в логике) [4];  

термин (от лат. terminus – граница, предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, 
употребляемое в науке, технике, искусстве; в современной логике слово «термин» часто употребляется как 
общее имя «существительных» языка логико-математических исчислений (т.е. термов), выражающих при 
интерпретации элементы предметной области [4]. 

Выявление их сущности в логике философской градации «общего – особенного – единичного» привело нас 
к построению следующей иерархии: «категория – понятие – термин». Это положение было использовано для 
разработки тезауруса полиязычного образования как терминологического фонда его теоретико-
методологической концептуализации. Кроме того, желая усилить свои позиции, мы решили определить общую 
канву, в которой данная иерархия определит не только перечень необходимых и достаточных дескрипторов, но 
и их ранжирование по степени и уровню значимости. Выбор такой канвы основан на нашем понимании 
полиязычного образования как педагогической системы, которая трактуется как совокупность 
взаимосвязанных компонентов, упорядоченных относительно ее цели. Среди таких компонентов наиболее 
значимыми являются: содержание образования, средства, формы и методы деятельности субъектов 
образования (педагогов и обучающихся), а также образовательная среда. В нашем случае речь идет о системе 
полиязычного образования, содержание которого отбирается в соответствии с целью и ожидаемым 
результатом – сформированной полиязыковой личности. 

 
Түйіндеме 

Аталмыш мақалада көптілді білім беру теориялық және әдіснамалық концептуалдану тұрғысынан ғылыми 
білімнің жалпы құрылымына сәйкес қарастырылады. Теориялық көзқарастарға сәйкес көптілді  білім берудің 
тезаурусын жобалауды білдіретін оның теориялық және әдіснамалық концептуалдануының терминологиялық қоры 
анықталды. Оған қоса тезаурус негізіне мақсатқа қатысты реттелген компоненттер жиынтығы ретіндегі 
педагогикалық жүйе алынды. 
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Summary 
The present article considers multilingual education from the standpoint of theoretical and methodological 

conceptualization in accordance with the general structure of scientific knowledge. In accordance with the theoretical 
positions terminological fund of theoretical and methodological conceptualization of multilingual education has been defined, 
involving the development of its thesaurus. In addition to the above thesaurus is based on structure of the pedagogical system 
as a set of components, ranked relative to the target. 
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Аңдатпа: 
Бұл мақалада ЖОО-ң білім деңгейін көтеру үшін кредиттік оқыту жүйесінде педагогикалық инновацияларды 

кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамытушылық сапасын көтерудің тың жолдарын, әдіс-
тәсілдерін қалыптастыру қажет екендігі жайлы жазылган. Ол үшін білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттермен 
толықтырылып, өмір талабына сай жаңаша саналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек. 

Осы айтылғандардың барлығы жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлауда қазіргі кредиттік оқыту 
жүйесінде инновацияны пайдалану ерекше мәнге ие болып отырғандығын байқаймыз. Бұл проблеманың 
көкейкестілігі, әсіресе, кәсіби әрекеті тікелей шығармашылықпен байланысты болашақ маманды даярлау барысында 
арта түседі. 

Тірек сөздер: өздік жұмыс, Болон процесі, кредиттік оқу жүйесі, ақпараттық технология. 
 
Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында: 

«Мен сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер жаңа бағыттың қозғаушы күшіне 
айналуға тиіссіздер», – деген. Мемлекет болса, өз тарапынан жастардың сапалы білім мен саналы тәртіп 
алуына, қажетті мамандықты игеруіне, өз арман-мақсаттарын жүзеге асырулары үшін бар мүмкіндіктер жасап 
келеді. Елбасы бұл жолдауында мемлекетте білім алып, еңбек етіп жатқан азаматтарға ең озық жабдықтармен 
және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруді міндеттеп отыр. Әрине, біздің еліміз үдемелі 
индустриалды-инновациялық бағытта шарықтап, тез дамып келе жатқан елдердің қатарында. Сол себепті жаңа 
өзгерістерге әруақытта да қазақстандық азаматтардың дайын болулары керектігін Елбасымыз ашық айтты. 
Елбасының осындай саясатын жете түсінген ел азаматы өзінің кәсіби біліктілігін үзбей жетілдіріп, озық 
технологияларды меңгеру жолында тынымсыз еңбек етуі керек шығар [1]. 

Оқу бітіруші түлектер бәсекелестік қабілеттілігімен білім беру мекемесін таңдауында білім алушыларға 
дербестік беру, оқытудың деңгейін көтеру, еңбек сұранысына бағдарланған оқу бағдарламаларының 
жоспарлануы икемді ғана болуы мүмкін, әлемдік білім беру стандарттары мен жаңада білім беру саласына еніп 
жатқан неғұрлым тиімді оқыту тәжірибелері көрсеткендей қазіргі білім талаптарына кредиттік оқыту 
технологиясы сай келіп, енгізілді.  

ЖОО-ң білім деңгейін көтеру үшін кредиттік оқыту жүйесінде педагогикалық инновацияларды кеңінен 
енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамытушылық сапасын көтерудің тың жолдарын, әдіс-
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тәсілдерін қалыптастыру қажет. Ол үшін білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттермен толықтырылып, 
өмір талабына сай жаңаша саналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек. 

Осы айтылғандардың барлығы жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлауда қазіргі кредиттік 
оқыту жүйесінде инновацияны пайдалану ерекше мәнге ие болып отырғандығын байқаймыз. Бұл проблеманың 
көкейкестілігі, әсіресе, кәсіби әрекеті тікелей шығармашылықпен байланысты болашақ маманды даярлау 
барысында арта түседі. 

Еліміздің жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесінің енгізілуі оқу курстарының құрылымына 
өзгерістер әкелді, дәрістік сағаттардың азайып, негізгі күш компьютерді қолданып орындалатын студенттің 
өзіндік жұмысына түсті. Кредиттік оқыту жүйесі білім беру процесін білім алушының өздігінен жоспарлауына 
мүмкіндік береді. Оқу жұмыстары оқытылатын материалдың көлемі бойынша, яғни кредитпен есепке 
алынады. Жаңа оқыту технологиясының енгізілуіне байланысты автоматты түрде оқу-әдістемелік кешендерді 
құрастыру және жоспарларын ендіру, студенттің оқу траекториясын таңдау, тьютордың жүктемесін есептеу 
сияқты кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізуді автоматтандырудың, жаңа 
ақпараттық технологияларды қолданудың қажеттілігі туындады. 

Кредиттік оқыту жүйесін іске асырудың жеке жұмысын ұйымдастыруға болады. Кредиттік оқыту 
технологиясының жағымды жағы – оқу материалын жүйелі бақылап, сапалы меңгертіп қадағалау. Жағымды 
жағын айта отырып, біз бір қатар мәселелерді шешуіміз қажет және кредиттік оқыту технологиясына 
ауыртпалықсыз көшуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қазіргі заманның білім талабы білім беру 
технологиясын белсенді енгізуге болады. Білім – бұл қоғамдық дамудың маңызды көрсеткіші, сондықтан 
барлық елдің міндеті оны сапалы, бәсекелестік ету болып табылады. ХХІ ғасыр адамзат дамуының жаңа 
сатысы – ақпаратты қоғамға өтумен сипатталады. Ал ақпаратты қоғамда әрбір адам жаңа ақпараттық техно-
логияларды жетік меңгере білу керек. Мысалға айтқанда әрбір адам Internet кең ауқымды желісімен толық 
жұмыс істей алуы керек, осыған орай электрондық пошта, гиперттекстік жүйе электронды оқу құралы және 
тағыда басқа көптеген заманына талабына сай мүмкіндіктермен таныса білудің ешқандай артықшылығы жоқ. 

Соңғы онжылдықтардағы экономикалық және қоғамдық ауысулар жоғарғы білім беруге деген ыңғайды 
өзгерту қажеттілігін анықтады. Қазақстан Республикасының білім жүйесін Боллондық жүйеге қосу оқу 
құрылымы мен мазмұнының, мамандарды дайындау мақсаттарының өзгеруіне, оқу процесін ұйымдастыру 
сипатына, студент пен оқытушының рөлдерін анықтауға және т.б. баса назар аудартады.  

Қазіргі заманғы жоғарғы оқу орнының түлегінің мазмұндық моделі келесідей сипатталуы мүмкін. Ол 
міндетті:  

– қазіргі мәселелі сұрақтарды талдауды ескере отырып, өзгермелі өмірлік және кәсіби жағдайларға жылдам 
бейімделе алуға; 

– кәсіби тапсырмаларды шешу үшін практикада білімдерін епті қолдануға, жаңа білімді өңдеуге, өзін-өзі 
дамытуға және білімдерін тұрақты жаңартуға дайын болуға; 

– ақпараттың өсіп жатқан ағынына бейімделе алуға және оны кәсіби қызметі мен жеке өмірінде талдау, тасу 
және қолдану үшін қазіргі заманғы технологияларды қолдануға; 

– өз бетімен сын көзбен шығармашыл ойлау; 
– жан-жақты, қарым қатынасқа түскіш болу және әр түрлі топтарда жұмыс жасай алуға; 
– алдыға қойған мақсаттарға жетуде белсенді болуы. 
Студенттердің өзіндік жұмысын белсендіру жағдайында дәл осы қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіндік 

бар. 
Мемлекетіміздегі кредиттік оқыту технологиясының енгізілуінің негізгі мақсаты болып ҚР-ның білім 

берудегі ұлттық жүйесін әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялау, халықаралық стандартқа сай келетін 
дипломдарды конверциялануын, олардың еңбек нарығында талап етілу жағдайларын қалыптастыру мен 
бәсекеге қабілеттілеттілігімен қандай ортада болмасын дараланатын маман иесін даярлау табылады.  

Кредиттік оқыту технологиясына келесідей белгілер тән: 
– кредиттік оқыту жүйесі линейлық емес оқыту жүйесі болып табылады.  
– білім алушылардың және оқытушылардың пән бойынша әрбір еңбек шығынын бағалауды іске асырады; 
– білім алушылардың пәндерді таңдау еркіндігі олардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруда жұмыс оқу 

жоспарларына енгізілген пәндерден таңдау; білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі; 
– оқу үрдісін баспа мен электронды түрдегі барлық қажетті оқу және әдістемелік материалдармен 

қамтамасыз ету; 
– әрбір пән бойынша білім алушының оқу жетістіктерін бағалауда модульды – рейтингілік жүйені қолдану 

[2]. 
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Кредиттік жүйедегі білім беру қызметін қайта құру студентті оқу процесіндегі орталық тұлғаға айнал-
дырады – оның академиялық мобильділігінің жағдайын жасай отырып, оқытудың жеке дара траекториясы 
қалыптасады, оны нарық қажеттіліктеріне жақындата отырып, білім беру мазмұнының вариативтілігі 
анықталады, құзырлылық тәсілінде көрсетілген мамандарды дайындау сапасына қойылатын нақты талаптар 
қалыптасады. 

Оқыту процесін ұйымдастырудың жеке компоненті болып есептелетін студенттердің өзіндік жұмысының 
жүйесін дамыту Боллондық  жүйенің негізгі идеясымен анықталады – оқушының тұлға болып қалыптасуына 
жағдай жасау, оны кәсіби қызметтің өз бетімен жұмыс істей алатын, мобильді, реагентті субъекті ретінде 
қалыптастыру.  

Студенттердің өзіндік жұмысы оқытудың қазіргі заманғы технологияларын қолдана отырып, оқу, зерттеу 
және өзін-өзі оқыту сипатындағы әртүрлі тапсырмаларды орындау көмегімен шығармашылық белсенділікті 
және кәсіби шеберлілікті көтеру құралы, ерекше оқу-танымдық іс-әрекет ретінде анықталады.  

Студенттердің өзіндік жұмысы пратикалық және семинарлық сабаққа дайындыққа, өзіндік оқуға арналған 
тақырыптарды мазмұнын игеруге, әртүрлі бақылау түрлеріне қатысуға (бақылау жұмыстары, шағын сынақ, 
коллоквиумдар және т.б.), курс бойынша арнайы тапсырмаларды орындауға – үй тапсырмалары, рефераттар 
жазу, жеке дара тапсырмаларды орындау және т.б. жіктеледі.  

Өзіндік жұмыс мәселесі бойынша біршама алыс және таяу шетел ғалымдары өз зерттеу жұмыстарының 
нысанасы еткен. Мәселен, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Л.В. Усова т.б. өзіндік жұмыс 
түрлері мен мазмұнын жан-жақты зерттеген. 

Жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ерекшеліктерін Г.Ахметова, 
Н.Асанов, А.К. Садыкова, К.Л. Гончарова қарастырды. 

Сонымен қоса, жоғары мектеп дидактикасының тұрғысынан студенттердің өзіндік жұмыстарын 
ұйымдастырудың мәнін ашуға А.Е. Абылқасымова, Н.А. Адельбаева, С.И. Архангельский, М.В. Буланова-
Топоркова, М.Г. Гарунов, И.И. Кобыляцкий, Р.А. Низамов еңбектері арналды. 

Өзіндік жұмыс үнемі оқытушының жол сілтеуімен, басшылық жасауымен ғана орындалып қана қоймай, 
соңғы кездегі тиімді жаңа технологиялар тұрғысынан алғанда бүгінгі студенттің, ертеңгі маманның жеке 
тұлғалық және кәсіптік бағыттылығын қалыптастыратындай деңгейге көтерілуі оның түрлерін, ұйымдас-
тырылу жолдарын, қолданылатын әдістерді, олардың беретін нәтижесін педагогикалық тұрғыда теориялық 
және практикалық тұстарын жан-жақты зерттеуді және зерттеу нәтижелерін тәжірибеде қолдануды керек етеді. 

Студенттердің өздік жұмысының (СӨЖ) басқа жұмыстардан ерекшелігі – студент өз алдына мақсат қояды, 
оған жету үшін жұмыс түрін, тапсырманы таңдайды.«Өзіндік жұмыс» бәрінен бұрын басқа оқу жұмыс 
түрлерінің міндеттерін аяқтайды. Осы орайда СӨЖ-ын А.В. Петровский былайша түсіндіреді: «Адамның 
ешбір білімі, егер де ол өзінің қызметінің объектісіне айналмаса, қажетті нәтиже бере алмайды» [5]. 

Кредиттік технологиялық оқыту үрдісінің сапасын көтеруі мен сол үрдісті реттеу үшін студенттердің 
өзіндік жұмысын ұйымдастырудың мәні өте зор. Студенттің дербес ойлауын, танымдық белсенділігін 
туындату үшін жағдай жасайтын кез келген жұмыс түрі өзіндік жұмыс деп аталады. Кең мағынада алғанда, 
өзіндік жұмыс дегеніміз – студенттің оқу аудиториясында және одан тыс та, оқытушының қатысуымен және 
оның қатысуынсыз да дербес орындалатын барлық жұмыстары.  

Студенттің өзіндік жұмыстарының түрлері келесідей оқу процестері барысында жүзеге асады: 
негізгі аудиториялық сабақ барысы – дәрісте, практикалық, семинар сабақтарында, зертханалық 

жұмыстарды орындауда; 
оқытушының бақылауымен жүргізілетін өзіндік жұмыстар – оқу мәселелері бойынша жоспарлық кеңес 

беруде, шығармашылық байланыстар, сынақ, емтихандар, академиялық қарыздарын жою кезінде және т.б. 
кітапханада, үйде, жатақханада оқу және шығармашылық, жеке үй тапсырмаларын, ғылыми – ізденушілік 

жұмыс орындау барысында. 
Өзіндік жұмыстарды құрылымдық 2 бөлікке бөлуге болады: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін 

өзіндік жұмыс және оқытушының тікелей қарауынсыз студенттің өз қалауы бойынша ұйымдастыратын өздік 
жұмысы. СӨЖ-ң мақсаттары: студенттерде еңбекке деген өзіндік шығармашылық дағдаларын қалыптастыру; 
қазіргі заманғы құралдырды пайдаланып, кәсіптік тапсырмалардың шешімін табуға үйрену; өзінің білімін 
үздіксіз түрлі оқу технологияларын пайдалана отырып жетілдіру; жұмыс уақытын жоспарлау және ұйым-
дастыру тәжірибесін алу; ақыл-ой тынымын кеңейту. 

Студенттің өзіндік жұмысы – кез келген пәнді оқуға өзіндік жұмыстың орындалу әдістерінің қалыптасуына 
бағытталғанымен, бұл жұмыс – студенттің ғылыми, оқу кәсіби құзырлылығын қалыптастырып, мәселелерді 
өзіндік шешуіне оңтайлы шешімдерді қабылдауға, дағдарыстық жағдайлардан шығуға арналған.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

23 

Өздік жұмысты неғұрлым тиімді ұйымдастырудыңтехнологиялық элементтері келесідей болады: СӨЖ-н 
жоспарлау, әдістемелік қамтамасыз ету, бағалау және тексеру, талдау жасау мен оны жетілдіру.  

СӨЖ-н ұйымдастыру үрдісі мына факторларға тәуелді:  
– өзіндік жұмыстың дәріс және практикалық сабақтарға бағытталуы,  
– пәннің нақты тақырыбын қарастырғанда өзіндік жұмыстың орнын белгілеу,  
– өзіндік жүмыстың нысандарын дұрыс талдау,  
– тапсыраны орындау үшін қолданылатын әдістемелік нұсқаулар (дәріс, кітапхана қорлары, брошюралар, 

ақпараттық технологиялар және т.б.). 
Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік базасы болып жүйелік және іскерлік амалдар 

саналуы керек. Олар студент пен оқытушының субъект-субъектілі өзара қарым-қатынасының мақсатты 
процесін анықтайды, бұл процесс барысында оқытушы өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалардың әрқилы 
түрлері  мен формаларын қолдана отырып, жоспарлау, оқу-танымдық қызметті жүзеге асыру және бақылаудың 
әдіс тәсілдерінің әртүрлі жүйелері арқылы өзінің оқу іс-әрекетінің субъекті ретінде студентті қалыптастырады.  

Кредиттік жүйенің негізгі мазмұны студенттер мен оқытушылардың оқу жұмыстарының күрделілік өлшемі 
ретінде кредитті анықтаудан тұрады. Дәл осы жағдай Боллон процесін енгізу жағдайларында студенттердің 
өзіндік жұмысының жаңа ұғымын қалыптастырады. Пәннің күрделілігі студенттің аудиториядағы жүктелуін 
де,  сонымен қатар пән мазмұнын игеру бойынша өзіндік жұмысты жүйесінде қатарына қосады. Дәстүрлі 
жүйелерде күрделілік 50%-50% ретінде таралады, семинарлық және практикалық сабақтарға дайындықты 
ескермегенде бұл студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жоққа шығарады, себебі аудиториялық 
сабақтардың саны кемімейді, 57 сағаттық нормада студентті жүктеу деңгейі төмендетілмейді және т.б. Бұл 
жағдайларда кредиттік жүйені енгізудің кредитке пәннің сағаттық күрделілігін қайта есептеудің формальді 
сипатына ие. Бұл жағдайда дайындау мазмұны өзгермейді 

Боллон процесінің мәлімделген принциптері (студент мобильділігін қалыптастыру) студенттің оқу іс-
әрекетін қайта құру студенттің аудиториялық жұмысы азайғанда, оқытушының кеңес беру сағаттары пайда 
болғанда жүзеге асады және өзіндік жұмыс пайыздық қатынаста артады. Дәл осы жағдайда СӨЖ-ді 
ұйымдастыру, СӨЖ-ді бақылау жүйесін ұйымдастыру, бақылау мазмұнын анықтау және т.б. мүмкіндіктер 
пайда болады. Бұл өз кезегінде осы жағдайда негізгі мәселені ұйымдастыру қызметіне және оқу процесін 
әдістемелік қамтамасыздандыру қызметіне ауыстырылатын оқытушы іс-әрекетінің өзгеруіне алып келеді. 
Осылай аудиториялық сағаттар санына тәуелді емес, ал оқытушы жұмыс жасайтын студенттер санына және 
пәннің жалпы күрделілігіне тәуелді оқытушының жүктелу құрылымы қайта қаралады.   

Сонымен қатар, студенттердің өзіндік жұмысы студенттердің қай курста оқитынына тәуелсіз пән мазмұнын 
игерудің міндетті компоненті болып табылады. Оны жоспарлауды және бақылауды ұйымдастыру оқытушы-
ның міндеті болып табылады. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру бойынша тапсырмалардың 
түрлерін, көлемін және мазмұнын оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары мен оқу жоспарларына сай бекітеді.   
Пән күрделілігі, студенттердің өзіндік және аудиториялық жұмысына сағаттық эквивалентті тарату, әртүрлі 
формалар шеңберінде өзіндік жұмысты бақылау оқытушы мен студент үшін «контактілі» сағаттарды анықтап 
береді. Олар оқытушы іс-әрекетінің жеке түріне жатады, бұл студентпен арнайы жеке дара жұмыс, басқа 
сөзбен айтқанда жеке дара кеңестер. Жеке кеңестер – дегеніміз жеке оқытуға жағдай жасау мақсатымен күн 
тәртібіне арнайы қойылған оқу сабақтары түрінде оқытушының жеке дара жұмысты ұйымдастыру формасы. 

Кредиттерді қолданғанда СӨЖ-ді ұйымдастырудың міндетті шарты болып оқу процесін әдістемелік 
қамтамасыз ету және оқытудың модульдік технологиясының шеңберінде оқыту мазмұнын қайта құру 
саналады, себебі аудиториялық жүктеуді формальдық қысқарту алдыға қойылған мақсатқа сапанын сай 
келмеуіне әкеліп соқтырады.  Дәрістік сабақтарды қысқарту түлек моделінің құзырлылық шеңберінде толық 
құрылымдық-мазмұндық қайта құрумен бірге жүруі қажет. Оқу процесін әдістемелік қамтамасыздандыру 
білім берудің қазіргі заманғы парадигмасының талаптарына сай болуы керек және қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларды қолдана отырып модульді құрылымда құрылуы қажет.  

Сонымен, кредитті жүйесінде СӨЖ-ді ұйымдастыруды құру боллондық жағдайлар құрылымындағы қайта 
құрудың келесі бағыттары бойынша жүзеге асырылады: 

 нақты контингентті студентпен жұмыс істеуді ескере отырып, уақытты шынайы таратудың негізінде 
оқытушының жүктелуін қалыптастыру; 

 пән бойынша оқу процесін автоматты жобалау жүйесінің негізінде оқыту сапасын бақылаудың мөлдір 
жүйесін жасау (жинақтаушы жүйе және рейтингтік бақылау); 
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 іскерлік тәсіл негізінде білім беру мазмұнын жобалау, оқытудың қазіргі заманғы технологияларын 
қолдану. 

СӨЖ-ді оқу іс-әрекетінің өзіндік компоненті ретінде мойындау маман дайындаудың жаңа сапасы 
қалыптасып жатқандықтан, оқу процесін ұйымдастырудың инновациялығын анықтайды.  

Қорыта айтқанда, бүгінгі күні студенттердің өзіндік жұмысы – ол тұлғаның бүкіл өмір бойына үздіксіз және 
өз бетімен білім алу барысындағы икемдік, дағды, белсенділік және құзыреттілік қабілеттерін жетілдіруге 
ықпал ететін, өмір ағымына сай өзгерістерге бейімділігін қалыптастыратын іс-әрекет. Демек, ол студенттердің  
ақпараттық технология жағдайындағы құзіреттілігін қалыптастыру, бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру. СӨЖ-ы 
бір жағынан, оқу процесіндегі студенттің дербес әрекетін басқару және ұйымдастырудың педагогикалық 
құралы ретінде көрініс тапса, екінші жағынан, оқу және ғылыми танымның ерекше түрін білдіреді.  

Өздік жұмысты ұйымдастыруда электронды оқулықтардың тиімділігі арта бермек. Сонымен қатар, 
электронды оқулықтар үнемі ізденіс үстінде жұмыс істейтін студенттің білім деңгейінің жоғарылауына, 
бәсекеге қабілетті маман иесі болуына, шығармашылық қабілетінің дамуына, ғылым мен білімді толық 
дәрежеде меңгеруіне септігін  тигізе бермек дегіміз келеді.   

 
 

Резюме 
В статье освещаются проблемы повышения качества, образовании высшей школы, подготовка будущих 

педагогов. Особенности самостоятельной работы и предъявляемые к ним требования. Организация самостоятельной 
работы студентов в системе кредитной технологии. Широкое применение информационных технологии при 
организации самостоятельной работы студентов. 

 
Summary 

The article covers problem of raising the quality of education, of higher education, training future teachers.Features 
independent work and their responsibilities shall be. Organization of independent work of students incredit technology.Wide 
application of information technology in the organization of independentwork of students. 
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УДК 37.012  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Б.Д.  Кисикова – к.п.н., доцент КазНПУ им. Абая 
 
Аннотация: 
В данной статье нам хочется рассказать об использовании ролевых игр и заданий.   
Одним из эффективных приемов в обучении общению являются ролевые игры, поскольку они приближают 

речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной 
обработке языкового программного материала, обеспечивают практическую направленность обучения, помогают 
изложить равнодушие, скуку, формализм из учебно-воспитательного процесса  в школе. Ролевые игры имеют 
неисчерпаемые возможности воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди в реальной 
жизни. Ролевая игра может использоваться на начальном этапе обучения, так и на продвинутом. В начинающих 
группах большое внимание уделяется формированию фонетических навыков студентов. Однако от урока к уроку 
ослабевает интерес студентов к данной работе. Поэтому мы предлагаем им выступить в роли учителя. В группу 
пришел Незнайка, и он будет изучать английский язык. Теперь студенты не только повторяют звуки, они стараются 
научить Незнайку правильному произношению. 

Ключевые слова: читательская конференция, библиотека, Present Continuous Tense.  
 
Ролевая игра может использоваться на начальном этапе обучения, так и на продвинутом. В начинающих 

группах большое внимание уделяется формированию фонетических навыков студентов.  
Однако от урока к уроку ослабевает интерес студентов к данной работе. Поэтому мы предлагаем им 

выступить в роли учителя. В группу пришел Незнайка, и он будет изучать английский язык. Теперь студенты 
не только повторяют звуки, они стараются научить Незнайку правильному произношению. Незнайка 
показывает студентам транскрипционные знаки, и студенты хором называют их. А чтобы проверить, как 
студенты запомнили эти знаки, Незнайка начинает делать  ошибки. Если звук произнесен правильно, студенты 
молчат, а если неправильно, они дружно хлопают в ладоши.  

Работа по формированию лексических навыков осуществляется, как правило, с помощью ситуативно-
обусловленных упражнений и вызывает интерес  студентов. Так, при работе над лексикой по теме «Одежда» в 
аудитории появляется «магазин». На прилавке «магазина» разложены различные предметы одежды, которую 
можно купить.  

Студенты заходят  магазин и покупают то, что им нужно: 
St: Good morning! 
St: Good morning! 
St: Have you a red blouse? 
St: Yes. I have. Here it is. 
St: Thank you very much. 
St: Not at all. 
St: Have you a warm scarf? 
St: Sorry. But I haven’t. 
St: Good-bye. 
St:Good-bye. 
При проведении ролевых игр используют средства наглядности, вывешивается картинка, на которой 

изображена определенная ситуация. Студентам предлагается сыграть роль персонажей, изображенных на 
картинке, в соответствии с ситуацией, представленной на ней.   

Вот такой диалог составили студенты по картинке «Утро» (действующие лица – бабушка и внук): 
G: Arman! Get up darling. It’s already 1 o’clock. 
А: All right, Granny. I’m getting up. 
G: Make your bed. Then wash your face and hands and have breakfast. 
А: First. I must do my morning exercises, Granny. 
G: All right. Dear.  
Развитие навыка употребления в речи структур в Present Continuous Tense помогает игра «Разговор по 

телефону». Мы ввели и закрепили на практике такие речевые образцы: 
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Tell me how you are. I am well, thank you. I hope you are well too. Will you come to my, place? I’ll come. No, I 
can’t. Is Ann at home? И так далее. 

Игра проводится в группах их трех человек.  Каждый студент получает карточку с ролевым заданием.  
Позвони по телефону и пригласи подругу к себе в гости. Обязательно узнай, что она в данный момент 

делает. 
Тебя приглашают в гости. Можешь согласиться или отказать. Если не можешь прийти, обоснуй свой отказ.   
Ты – мама. Звонит телефон ты поднимаешь трубку. Просят позвать  к телефону твою дочь. Вот один из 

вариантов диалога, которые составили учащиеся: 
M: Yes? 
K: Good afternoon. 
M: Good afternoon. 
K: Is Olga at home? 
M: Yes, she is. Who is speaking? 
K: This is Kate. Olga’s friend/ May I speak to her? 
M: Yes, you may. 
O: Yes? 
K: How are you, Olga? 
O: I am well, Thank you. And how are you? 
K: I am well too. And what are you doing? 
O: I am doing my homework. And what are you doing? 
K: I am watching TV. By the way, what is our homework? 
O: Exercise 4. 
K: Thank you. Good-bye. 
O: Bye-bye. 
Варианты телефонных разговоров могут быть самые разные, но ролевые задания ставят студентов перед 

необходимостью употребления  Present Continuous Tense в разговоре. 
Как известно, большое значение в организации учебного процесса играет мотивация учения. Ролевая игра 

мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые оказываются  ситуации, когда актуализируется 
потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, доказать, чем-либо поделиться с собеседником. Студенты 
наглядно убеждаются  том, что язык можно использовать, как средство общения.  

Игра активизирует стремление студентов к контакту друг с другом и  преподаватель создает условия 
равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер между преподавателем и студентом. Игра 
дает возможность робким, неуверенным в студентам учащимся говорить и тем самым преодолевать барьер 
неуверенности. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным партнером в речевом общении.  

Хорошим собеседником является часто не то, кто лучше пользуется структурами, а тот, кто может наиболее 
четко распознать (интерпретировать) ситуацию, в которой находятся партнеры, учесть ту информацию, 
которая уже известна(из ситуации, опыта) и выбрать те лингвистические средства, которые будут наиболее 
характерны для общения.  Практически все учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при 
этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен.  

Ролевая игра «Друзья» (Friends) 
Задания первому партнеру: вы – барон Мюнхгаузен. Вы всем интересуетесь. 
Задание второму партнеру: вы – ближайший друг барона. Вы во всем подражаете ему.  
Упражнения в имитации: 
I am interested in history. 
I am interested in history too.  
2.    Упражнения в подстановке. Ролевая игра «Первый визит в Лондон»  
Задание первому партнеру: Скажите, чтобы вы хотели увидеть в Лондоне в первую очередь? 
Задание второму партнеру: Скажите, что вам хотелось бы посетить в Лондоне нечто другое.  
I’d like to go to the Trafalgar Square. 
And I’d like to go to the Westminster Abbey. 
3.  Упражнение «побуждение-согласие» Ролевая игра «Приглашение на экскурсию» 
Задание первому партнеру: Вы предлагаете своему другу отправиться на экскурсию. 
Задание второму партнеру: Примите приглашение вашего друга.  
Would you like to go to on an excursion about Almaty?  



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

27 

Oh, good idea. I don’t mind (With pleasure). 
4.     Упражнение «сообщение – вызванный им вопрос». Ролевая игра «В Алмате». 
Задание первому партнеру: Вы в Алмате впервые и не знаете, с чего начать осмотр 

достопримечательностей столицы. Выразите нерешительность.  
Задание второму партнеру: Вы алмаатинец. Уточните детали, чтобы дать вашему другу совет.  
I don’t know what I must see first in Almaty. 
Have you been to Almaty before?  
5.  Приведем пример ролевой игры «Читательская конференция» по теме «Библиотека». Подготовка к игре 

началась на первом же уроке по теме «Библиотека». Студенты сами предложили роли и сюжет игры. Они 
предложили следующие роли: библиотекарь, помощники библиотекаря, аккуратные читатели, небрежный 
читатель.  Библиотекарь – миссис Паркер. Важно, чтобы роли соответствовали индивидуальному опыту 
студентов и были для них привлекательны. Примечательно, что роль небрежного читателя выбрал для себя 
хорошо успевающий студент, который имел достаточно высокий статус в группе. Однако хочется отметить, 
что большинство студентов предпочитает положительные роли. Работа над ролью у сильных, средних и 
слабых студентов протекает по разному. Хорошо успевающие студенты, как правило, проявляют 
самостоятельность в иноязычном оформлении речи, со слабыми обычно занимается преподаватель.  

Роль библиотекаря была поручена лучшей по успеваемости студентке, которая вела конференцию.    
Участники конференции задавали друг другу вопросы о писателях, книжках, журналах и газетах, 

обменивались репликами.  
Приведем в качестве примера некоторые сообщения студентов в процессе игры, их инициативные и 

ответные  реплики.  
Librarian: Let me introduce my assistant is Tanya. She help us in the English and American literature. I help the 

readers to choose book in this section of our library. The children like to read books by popular English and American 
authors. They often take books written by Mark Twain.  “The Adventure of Tom Sawyer and Huckleberry Finn”.  
Lewis Carol’s “Alice in Wonderland”. Rudyard Kipling’s “Just so Stories”. “Romeo an Juliet”, by W. Shakespeare, 
Jack London’s “Martin Eden”, books by Ernest Hemingway.  

St1: What are you reading now? 
St2: A book of poems. They were written by R. Burns. 
St3: Are you reading them in English? 
St2: No, in Russian. They were translated by S. Marshak.  
Librarian: Let me introduce Arman. He wants to say something to you.  
Arman: How do you do. I do not take care of books I don’t like reading books. I like to draw in my textbooks, I 

often draw at the lessons. My hobby is football, not reading. 
St5: You are wrang. Books are our friends. 
Arman: My friend is my ball. 
St5: You must be careful with the books. 
St6: (assistant in the sport section) we shall give you new and interesting books about sport and football. Do you 

want to read them? 
Arman: Yes, I do. 
St6: You must take care of the books. 
Arman: Al right. Thank you. 
Librarian: You must tidy up your textbooks.  
Проведение ролевой игры является значительным событием в жизни  группы. Если студенту заранее 

известно, что урок будет проводиться в нестандартной форме, то они будут изучать тему значительно 
серьезнее.  

Роли распределяет преподаватель, их могут выбрать сами студенты. Это зависит от особенностей группы и 
личностных характеристик студентов, а также от степени владения ими иностранными языками.  

Обсуждая проведенную игру, оценивая в ней участие студентов преподавателю следует проявить такт 
особенно при оценивании результатов ролевой игры. Отрицательная оценка деятельности ее участников 
неизбежно приведет к снижению активности. 

В заключении хочется подчеркнуть, что ролевые игры и задания – эффективный прием работы. Именно в 
условиях игр осуществляется в значительной степени  непроизвольное запоминание. 
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Ролевые игры и задания развивают и совершенствуют у студентов речемыслительную деятельность. Уроки 
с применением ролевых игр и заданий проходят живо, эмоционально, при высокой активности студентов в 
благоприятной психологической атмосфере.  

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада автор ағылшын тілі сабақтарында рөлдік ойындарды қолдану туралы айтылған. Ойындар 
студенттердің оқу процесіне деген қызығушылықты арттыруға, ынталандыруға және атаулы әрекетті жетілдіруге 
көмектеседі. 

 
Summary 

In her article author showed the usage of role games at the lessons of the English language which is the main method for 
stimulation of motivation of learning cognitive activities of the students and develops communication work in the studying 
process.  
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АРАБ ТІЛІН   ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Г.Х. Абдрахманова – филол.ғыл.к, доцент,  

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада араб тілін диалог арқылы дамытудың теориялық негіздерін атап өттік. Тілді адамдар өзара қарым-

қатынас жасау үшін пайдаланады. Қарым-қатынас жасаудың негізі – адамдардың бір-бірімен сөйлесу әрекеті, яғни, 
сөйлесу арқылы адамдар бір-біріне ойын жеткізеді, басқаның ойын түсінеді. Тіл болмаса, адамдар қарым-қатынас 
жасай алмайды. Басқаша айтқанда, адамдар арасындағы тілдің көмегі арқылы болатын тілдік қатысым жүзеге 
аспайды. Тілдік қатысым болуы үшін адамның ойы екінші адамға түсінікті, ұғымды жеткізілуі қажет. Сол себепті тіл 
қатысым құралы болып саналады. Тілді диалог арқылы меңгертудің негізгі мақсаты – студенттерді мамандықтары 
бойынша өз ой-пікірлерін, көзқарастарын еркін жеткізуге, үйренген тілі бойынша сұхбаттасып, пікір алмасуға 
үйрету. Диалог арқылы сөйлеуге үйрету үшін диалог теориясын, диалогтардың түрлері мен оның құрылысын 
оқытушы жақсы білуі қажеттігін көрсетеді.  

Ғалым Абдурахман ән-Нахлауи өзінің еңбегінде араб емес дәрісханада араб тілін диалог арқылы үйрету 
барысында студенттерге қойылатын сұрақтардың  шарттарын атап өттік. 

Тірек сөздер: диалог, монолог,сұрақ қою, жауап беру. 
 
Диалог ғылымда сөйлеу тілінің классикалық түрі болып танылғаны белгілі, сондықтан сөйлеу тіліне басқа 

ұлттың өкілін үйретуде диалогтың атқаратын қызметі орасан зор. Диалог арқылы сөйлеуге үйрету үшін диалог 
теориясын, диалогтардың түрлері мен оның құрылысын оқытушы жақсы білуі қажет. «Диалог» терминін 
Ахмад Туайма «аль-мухадасату» деп алса (1.163), доктор Файз Мурад «аль-хиуар» (2.77) деп алған, көптеген 
қазақ тіл білімінің мамандары «диалог» терминін «пікірлесім» деп аударып жүр. Ал, енді осы диалогқа 
анықтаманы әр ғалым әртүрлі береді. Ғалымдардың пікірінен бұрын әуелі «Совет энциклопедиялық 
сөздігінде» диалогқа берген анықтамаға тоқталайық: «Диалог (от греч.dialogos), форма устной речи, разговор 
двух или нескольких лиц. Основной способ изображения характеров и развития действия в драме и один из 
способов – в прозе» (3.389). Доктор Мухиббу ад-дин Ахмад Абу Салихтың пікірі бойынша, «диалог» 
студенттерге мәлімдеме алуды үйрететін, олардың ой-өрісін кеңейтетін, сонымен қатар, қателер мен 
танымдарының кемшіліктерін ашу мақсатында қойылатын сұрақтардың бір-бірімен байланысқан тізбегі (4.84). 
Ахмад Туайманың ойынша, әңгімелесу екі адам арасында белгілі бір тақырыпта жүретін ерікті автомат-
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тандырылған пікірталастың түрі (1.163). Ал, Мухтар ат-Тахир өзінің еңбегінде: «диалог» тілдік құрал, 
оқушылардың тілді сөйлеу әрекетіне жаттықтыру барысында болатын пікірталаста, коммуникация барысында 
сөз, сөз тіркесі және сөйлем, олардың әртүрлі грамматикалық құрылымын тілдік нормадан ауытқымай 
қолдануы деген пікір айтады (5.527). Жалпы осы ғалымдардың пікірлерін жинақтай келе диалогқа мынандай 
анықтама беруге болады: «диалог» – екі не одан да көп адамдар арасында әртүрлі жағдаятқа байланысты 
болатын ерікті, әрі белсенді тілдік қарым-қатынас. 

Диалогтың негізгі ерекшелігі – оның екі жақтылығында, бірі – сұрақ қоюшы, екіншісі – жауап беруші. 
Сұрақ қою арқылы үйрету әдісі ең көне әдістердің бірі болып есептеледі. Бұл әдіс мұғалім, студент арасында 
қазіргі уақытқа дейін өзінің рөлін жоғалтқан жоқ. Кезінде ғұлама ғалым Сократ бұл әдісті өзінің студенттеріне 
де қолданған, кей жағдайда бұл әдісті диалог немесе Сократ әдісі деп те атайтын болған. Бұл әдіс барлық тілде 
де кең қолдануда, әсіресе практикалық сабақтарда кең қолданысын тапқан.  

Диалогтың қай түрі болса да, біріншіден, пікір алмасу арқылы іске асады және ол тілдік қарым-қатынастағы 
бір адамның жеткізер ойын, пікірін екінші біреудің қабылдап, түсінуін білдіреді. Диалог деген сөздің ұғымына 
сәйкес мұндай пікір алмасу екі не одан да көп адамның арасында болады. Диалог қоғам өміріндегі адамдардың 
бір-бірімен қарым-қатынас жасаудағы маңызды қызмет атқаратын, адамдардың қарым-қатынасына мол 
мүмкіндік туғызатын тілдік құбылыс. Бұдан адамдардың қарым-қатысы тек диалогтан тұрады деген ұғым 
шықпайды, өйткені, тілде жеке сөз (монолог) және жеке адамның сөйлеуі (монологическая речь) бар. 
Ғалымдар ауызша сөйлеудің осы екі түрінің өмірде адамдардың қатысымында атқаратын қызметі мен өмірден 
алатын орнын салыстыра келіп, диалогтың ерекше қызметін дәлелдеген. Мұндай пікірді біз К.И. Саломатов 
еңбегінен көреміз. Ғалымның айтуы бойынша, ауызша сөйлеу тілінің ішінде диалог түрі өте кең тараған, ал 
монолог түрі өте баяу дамыған. Сондықтан ауызша сөйлеу үлгісінде диалог түрі актив қолданыста болады да, 
монолог түрі пассив қолданыста болады (6.98). 

Ауызша сөйлесім әрекеті барысында баяндаушы мен қабылдаушы арасында екі жақты тығыз байланыс 
болғандықтан сөйлеу әрекеті екі формада болады – диалогтық және монологтық. Ауызша сөйлесім әрекетінің 
бұл екі формасы бір-бірімен тығыз байланысты. Монолог – бір адамның өз ойын, пікірін белгілі шамада толық 
жеткізуі. Мысалы, монологтық сөйлеу белгілі бір мәжілістерде, конференцияларда көрініс табады. Баяндаушы 
айтып отырған ойын қабылдаушыға арнай отырып, сөйлеу барысында, оны жадынан шығармайды. Диалог екі 
адамның сөйлеу әрекетінің туындысы болғандықтан, ондағы әр адамның сөзі жеке сөйлесімге жатады деп 
қарау да ғылымда бар пікір (7.163).   

Диалог кезінде адамдар арасында жүзеге асқан сөйлеу әрекеті пікірлесу деп аталады. Пікірлесу белгілі 
қатысымдық жағдайда, белгілі тақырып туралы екі адамның бір-біріне өз ойларын, түсінігін, пікірін тікелей 
жеткізуі, білдіруі деп саналады. Диалог сөздің тағы бір ерекшелігі сөйлеушілердің көзқарасының ашық-
тығында ғана емес, сондай-ақ диалогқа қатысушылардың психологиялық тұрғыдан көзқарасының теңдігінде. 
Алғашқысы бір жағынан, сөйлеушінің бірінің келесіге көп жағдайда көзқарасын ашуға дайындығын көрсетсе, 
екінші жағынан, сөйлеушінің өз әріптесінің көзқарасын қабылдауға дайындығын көрсетеді. 

Диалогқа қатысушылардың санына қарай орыс тіл білімінде диалог, трилог, полилог түрлері көрсетіліп 
жүр. Қазақ тілінде де ол – диалог, үштік сөйлесім, полилог деп бөлініп жүр. 

Диалог екі не одан  да көп адамның арасындағы тіл арқылы жасалатын қатысым үрдісі болғандықтан, оның 
ауызша сөйлесу, ауызекі тіл тұрғысынан өзіндік белгілері және түрлері бар. Олар: 

диалог адамдардың тікелей, бетпе-бет қарым-қатыс жағдайында өтеді; 
диалогқа қатысушылар таныс адамдар да, таныс емес адамдар да бола береді; 
диалог-ерікті тілдік әрекет, диалогтың еріксіз жүзеге асуы ерекше жағдайларда болады, мысалы, сот ісінде, 

жауап алу сияқты т.б. жағдайларда пікірлесуге қатысушылардың бірі пікірлесуге еріксіз мәжбүр болуы мүмкін; 
диалог сан алуан тақырыпты қамти береді, диалогтың тақырыбына шек қойылмайды; 
диалог өмірдің барлық саласынан орын алады; 
диалог – жайбарақат қатысым; 
диалог күнделік өмірде адамдар арасында бола беретін арнайы емес (неофициальный) қатысым; 
диалог дайындықсыз өтетін тілдік әрекет; 
диалог адамның көңіл-күй қалпына да қатысты; 
диалог адамдардың бір мезгілде кезек, тез ауысып сөйлеуі арқылы жүзеге асады;  
диалогқа қатысушылардың тез сөйлеуіне, тез жауап беруіне байланысты ойдың қысқа айтылуы, жеткізілуі 

тән қасиет, жеткізілмей қалған пікірді контекст, тілсіз құралдар жеткізеді; 
диалог ауызша сөйлеуге жатады; 
диалог мазмұны, күні, уақытына шек қойылмайды; 
диалог тақырыбы күні бұрын белгіленбейді; 
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диалогқа қатысушылар бір-біріне тікелей тез жауап беру, ойын тез бірден жеткізу арқылы жүзеге асады; 
диалог кезінде әңгіме тақырыбы өзгеріп отыруы да мүмкін; 
әр диалог белгілі бір кезеңге, белгілі бір кеңістікке қатысты; 
диалог шындық өмірдегі қандай да болмасын бір жағдаймен байланысты туады; 
диалог көлеміне шек қойылмайды, ол түрліше бола береді. 
Ғалым Абдурахман ән-Нахлауи өзінің еңбегінде араб емес дәрісханада араб тілін диалог арқылы үйрету 

барысында студенттерге қойылатын сұрақтардың мынандай шарттарын ұсынады: 
– сұрақтар қысқа, түсінікті, әрі анық болуы керек; 
– сұрақтар сөз, сөз тіркесі, құрылымы  жағынан  дұрыс, нақты болуы керек; 
– сұрақтар дүдәмал, түсініксіз болмай, ғылыми анық  болуы керек; 
– сұрақтар өте жеңіл не өте ауыр болмай, шәкірттердің ой өрісіне байланысты болуы керек; 
– сұрақтар шәкірттердің ақылдарын жұмыс істетіп, ойларын арттыра түсулеріне және дәріске көңіл 

бөлулеріне әсер ететіндей болуы керек; 
– сұрақтар шәкірттердің алдыңғы сабақтарда өтілген материалдарымен байланысты болуы керек; 
– сұрақтар жауаптарды толық қамтуы керек; 
– сұрақтар белгілі бір шәкіртке ғана бағытталмай жалпы барлық шәкірттерге бағытталуы керек; 
– сұрақтар кек алудан, шәкірттердің әлсіздігін немесе нашарлығын көрсетуден аулақ болуы керек; 
– сұрақтарға жауап достарының күлкісіне, келемежіне ұшырамайтындай болуы керек; 
– сұрақ жылы жүзбен орынды, батыл түрде қойылуы керек; 
– сұрақтар шәкірттердің сұраулары бойынша қойылмауы керек; 
– сұрақтарды шәкірттерге бірінен кейін бірін жиі беру дұрыс емес, оларға ойлануға уақыт беру керек; 
– арнайы мақсаттарды іске асыру үшін берілген уақытты дұрыс пайдалану керек, ол үшін сұрақтарды көп 

қоймау керек. 
   Сұрақ  қою әдістемесінің пайдалы жақтары: 
– бұл әдіс арқылы ұстаз шәкірттеріне нақты әрі пайдалы мағлұматтар береді; 
– ұстаз шәкірттерге сұрақ қоя отырып, олардың ой өрісіне, сұранысына, пікірлеріне және берген 

мағлұматтарына көңіл бөлуі керек; 
– бұл әдіс ұстаздарға шәкірттердің өткен дәрістердегі жаттауларын, түсінулерін, ғылыми сабақтардан 

өздеріне алған үлестерін, деңгейлерін айқындауына көмектеседі; 
– бұл әдіс ұстазға шәкірттердің ойлау қабілеттерін арттыруға, алдыңғы білімдерін жаңа алған білімдерімен 

ұштастырып, байланыстыра білулеріне және көптеген тілдік қиыншылықтарды шешулеріне жаттықтырады; 
– бұл әдіс ұстазға шәкірттердің сергек, әрі сабаққа көңіл бөліп, шынайы қатысуларына әсер етеді; 
– бұл әдіс ұстазға шәкірттердің үкімдерді, заңдарды, ақиқаттарды, мағлұматтарды үйренулерінің маңызды 

екенін білуіне көмектеседі; 
– бұл әдіс ұстазға шәкірттердің білімді, әдепті болуына, ақиқатқа, шындыққа мойынұсынуларына, сұрақты 

таңдау және жауап беру қабілеттерін арттыруға көмектеседі. 
Сұрақ қою әдісінің барлығы нәтижелі деп айтуға болмайды, сонымен қатар оның кері әсері де бар. Олар: 
– шәкірттер ұстаздан және дәрістен жалығулары мүмкін. Егер сұрақтар шәкірттерді келемеждейтіндей, 

немесе олардың кемшіліктерін, әлсіздіктерін көрсететіндей болса шәкірттер ұстаздан немесе дәрістен 
жалығады; 

– шәкірттер ұстаздарға сұрақтар қою мақсатында, немесе ұстаздың бір сұраққа таңданып, қызығып жауап 
беруде белгілі бір мөлшердегі уақыттан көп, яғни, уақыттарды пайдасыз босқа өткізгендіктен болуы мүмкін; 

– ұстаздың кейбір сұрақтарына ұзақ жауап беруі немесе арнайы тақырыптан ауытқып кетуі мақсаттың 
орындалуына кері әсерін тигізеді; 

– мағлұматтар бөлшектеніп, қысқартылып қалуы мүмкін, сол себептен қандайда бір жауапқа бірден көп 
студент қатысқандықтан ұстазға қайткен күнде сол мағлұматтарды жинақтап пысықтап шәкірттерге қайталап 
айтып беру керек (8.66). 

Диалогтың келесі бір түрі пікірталас (ал-мунақашату) жүргізу әдісі. Пікірталас жүргізу әдістемесі де сабақ 
өткізуде ежелден келе жатқан әдістемелердің бірі болып есептеледі. Бұл әдісте мұғалім студенттерге ортақ 
тақырып беріп, немесе, ортақ сұрақ беріп әр студенттердің пікірлерін, дәлелдемелерін тыңдап, қорытып 
отырады. Бұл әдісте мұғалімнің рөлі қалыста болып негізгі назар студенттерде, солардың ыждахаттығында 
болады.  

 Пікірталас өткізудің шарттары: 
– таңдалған тақырып студенттерге тән әрі ортасымен байланысты болуы; 
– алдын ала студенттерге тақырыпты хабарлау. Оларды сол тақырыптың айналасында пікірталасқа 

дайындау; 
– пікірталасқа барлық студенттердің қатысуын қадағалау; 
– пікірталастың белгілі бір мақсатқа, уақытқа және нақтыланған тақырып айналасында өрбіуін қадағалау; 
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– тақырыпқа байланысты түсініксіз жаңа сөздер, сөз тіркестері немесе сөйлемдердің түсініктемесін жазу; 
– студенттердің кейбір ғылыми қателерін түзету; 
– пікірталас барысында болған негізгі мағлұматтарды мұғалім не студент тақтаға қысқаша жазып отыру 

керек. 
Ал енді осы пікірталастың пайдалы жақтарына келетін болсақ: 
– студенттер жаппай қатысып отырады; 
– студенттердің ой өрісін жетілдіреді; 
– студенттер бірігіп жұмыс істейді және қоғамдық жауапкершілікті сезінеді; 
– студенттер бір-бірінің көзқарастарына, пікірлеріне, ойларына құрметпен қарауын қалыптастырады; 
– студенттердің оқуға деген сүйіспеншілігін, ізденістерін арттырады; 
– студенттердің бір-біріне айтылған сын пікірлерді қабылдауын және бір-бірінің білгендерінен пайда 

алуларына көмектеседі. 
Пікірталасты ғалым доктор Мухиббу ад-дин Ахмад Абу Салих  өзінің еңбегінде бірнеше топқа бөледі, атап 

айтсақ: Филип әдісі, топтар әдісі, отырыстар-жиындар әдісі, аз жамағаттың айналысатын пікірталас. (3.89) 
 Біз бұл жұмысымызда доктор Ахмад Абу Салихтың берген әдістерінің ішінен екі әдіс жайында айтқанды 

жөн көрдік, себебі, басқа әдістер де осы екі әдістің істеген амалын қайталайды. 
Филип әдісі 
Рональд Филип (Ronald Phillips) көптеген адамдардың пікірталасқа қатысуын жүзеге асыру үшін келесі 

қадамдарды ұстынады:  
– пікірталастың басшысы – мұғалім немесе студенттердің біреуі пікірталас тақырыбын тақтаға жазуы керек. 

Ондағы мақсат сыныптағы студенттер пікірталастағы қамтылатын негізгі ойдан ауытқымай, тақырыптан тыс  
қосымша элементтерден шектелу; 

– әрбір топ мүшелерінің саны алты адамнан аспайтындай етіп сыныптағы студенттерді бірнеше топқа бөлу. 
Әрбір топтан өздеріне пікірталас басшысын және өздерінің негізгі шешімдерін жинақтап жазып отыратын 
басшы тағайындау. 

– қосымша материалдар топтарға таратылып беріледі және олардың әрқайсысының дайындығына бес не 
жеті минут уақыт бөлінеді. Пікірталастың басшысы берілген тақырыптың түсініксіз жағын немесе 
қиыншылықтарды, не болмаса өзінің тобындағы студенттердің сайысқа дайын екенін хабарлайды. Ал екінші 
басшы өзінің тобындағы студенттердің негізгі ой-пікірлерін жазып отырады; 

– пікірталасқа арналған уақыт біткен кезде топ басшысы оны жария етеді.  Ал екінші басшы студенттердің 
жазылған негізгі ой-пікірлерін тақтаға жазады; 

– тақтада жазылған негізгі пікірлер сарапқа салынып, талқыланады. Әрбір студент өзінің ой-пікірін ортаға 
салады. Бұд әдіс-тәсіл тәрбиелік бірнеше мақсаттарды жүзеге асыруға өз үлесін қосады. Бұл әдісте студент-
тердің ойлау қабілеттерін жаттықтырады, сезімдеріне әсер етеді, жауапкершілікті үйретеді, топпен жұмыс 
істеу қабілетін арттырады, өз ойын еркін жеткізуге дағдыландырады. Басқалардың көзқарастарын тыңдауға, 
құрметтеуге үйретеді және студенттерді жалығудан, шаршаудан алыстатып, таланттылыққа, іскерлікке 
тәрбиелеп талпындырады. 

Топтар әдісі 
Бұл әдіс жеке қоғамдық пәндерді беруіне көптеп сүйенеді. Ол сыныптағы студенттердің білімдеріне, 

қуаттарына өзара жекеше айырмашылықтарына және топтардың жекеше айырмашылықтарына көңіл бөлуді 
талап етеді. Бұл әдіс іске асу үшін келесі тапсырмалар орындалу қажет: 

– мұғалімнің пікірталас көзі болатын тақырыбымен студенттер алдын ала таныс болуы керек; 
– топтарды белгілеу мұғалім тарапынан болады. Мұғалім пікірталастың барысын қадағалап отыру керек; 
– мұғалім топтарға тақырыптар таратып береді және әрбір топ басшыларымен істейтін жұмыстарын 

белгілейді; 
– топтар өздеріне тиесілі жұмыстарын атқарып болған соң әрбір топ басшысы өзінің тобының жеткен 

нәтижесін сарапқа салады; 
– белгілі бір уақыт белгіленіп, оған сыныптың  барлық оқушылары жиналып, топтың жеткен нәтижелері 

оқылады. Бұл оқылған нәтижелерден кейін мұғалім сыныпқа пікірталас есігін ашады. Әр студент өз сұрағын 
қояды оған топ басшысы не болмаса топ мүшесі жауап береді. 

– мұғалім пікірталасты қорытындылап, нәтижесін қысқа түрде тақтаға жазады және оны студенттердің 
жазып алуын талап етеді. 

Бұл әдіс көптеген тәрбиелік мақсаттарды орындауға және мұғалімнің шеберлігін, білімділігін талап етеді. 
Бірақ Филип ұсынған әдіске қарағанда бұл әдіс қазіргі уақытта сирек қолданыста деп айтуға болады.  

Қазіргі кезде шет тілін үйретудің тиімді сапасын арттыру процесі және тілді жетік білуге үйретуге арналған 
лингводидактика саласында әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылуда. Бұл әдіс-тәсілдер  бірін-бірі толықтыра 
отырып, әртүрлі факторларға байланысты оқушылардың білім деңгейін, тіл байлығын және үйреніп отырған 
тілінде еркін сөйлеуін дамытып отырады. 
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Резюме 
В этой статье рассматривается роль теоретической основы одного из навыков речи – диалога в обучении 

иностранного языка. 
 

Summary 
This article considers the role of the one theoretical back ground for one of the speaking skills, a dialogue, in foreign 

language teaching. 
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Аннотация: 
В статье приводятся эмпирические данные, полученные в результате проведения методики «Данности 

образования». Методика «Данности образования»позволяет провести количественный и качественный анализ 
выбора данностей современного образования разными категориями субъектов образования. Для исследования были 
определены четыре группы субъектов образования: 1) учащиеся магистратуры  (62 чел.); 2) педагоги-практики 
(87 чел.); 3) государственные служащие (79 чел.); 4) студенты бакалавриата (80 чел.). Собранные нами данные 
подтвердили, что в предлагаемом перечне символов есть основания для дифференциации данностей по 
определенным группам. Так, был сформирован конечный список данностей образования, состоящий из 55 единиц. 
Таким образом, в процессе пилотажного исследования ценностного содержания образования разными группами его 
субъектов мы выявили, что доминирующими по количеству выборов являются социально-материальные данности 
образования. 

Ключевые слова: ценности, образование, ценностное содержание современного образования.  
 
Исследование ценностного содержания образования посредством выбора данностей субъектами 

обозначило задачу: отобрать конечный и достаточно компактный список базовых данностей (ценностей и 
контрценности), с которыми респонденты ассоциируют современное образование, будучи его субъектами в 
том или ином качестве (обучающими или обучаемыми).   

Для аналитической работы респондентам предлагался список слов (перечень) – стимульный материал, 
который в нашем исследовании представлен как данности1  (И.Ялом, А.Лэнгле) образования. В этот список на 
осмысление респондентами изначально входили не только феномены с «ценным» значением, но и феномены 
отчуждения, со значением «антиценности» или «контрценности» – характеристики негативного содержания: 
насилие, соглашательство, подчинение администрации, вынужденность, отчуждение, запрет и др. 

Выделение данных эмпирических фактов в рамках аксиологическогоподхода имеет двойственное значение:  

                                                             
1 Под «данностями существования» подразумеваются определенные конечные факторы, являющиеся неотъемлемой, неизбежной 
составляющей бытия человека в мире. Всё есть данность, гласит философия, потенциальная или актуальная. Потенциальное 
называется таковым, что может стать актуальным. 
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с одной стороны, «данности образования» являются феноменами (в экзистенциализме: символами,экзистен-
циалами, установками, факторами) обуславливающими содержание образовательного процесса, с другой 
стороны, их выбор играет роль одного из диагностических факторов самоосуществления личности в 
образовании. 

Данности очерчивают предпочитаемый в определенном сообществе способ образовательной бытийности 
или допустимые предпочтения в возможной трактовке и понимании феномена образования в соответствии с 
современными тенденциями его развития. 

Для сбора эмпирических данных о рефлексивном выборе разными субъектами образования данностей 
образования мы использовали разные методы и техники: опросники с готовым списком ценностей; опросники, 
предполагающие полноту представления всех аспектов какой-либо группы или блока ценностей; опросники 
для подробного анализа одной базовой ценности; эссе, сочинения; проективные  техники.   

Собранные нами данные подтвердили, что в предлагаемом перечне символов есть основания для 
дифференциации данностей по определенным группам. Так, был сформирован конечный список данностей 
образования, состоящий из 55 единиц.  

В конечном итоге данности образования были разделены по пяти группам. Социально-материальные 
данности – высокая зарплата, общественное признание, материальный достаток, престижная работа, 
социальный статус, подготовка к жизни, карьера, признание начальства, уважение коллег, финансовое 
благосостояние, награды. Инструментально-технологические данности – технология, новизна, контроль, 
оценка, знание, административные проверки, методика, инновации, пример для детей, механическое 
заучивание, дисциплина. Данности личностных достижений – сила, уверенность в себе, радость познания, 
самореализация, открытие себя, понимание себя, подготовка к жизни, счастье, самовыражение, самоактуали-
зация, самоутверждение, успех. Данности отчуждения (контрценности) – непонимание, насилие, подчинение 
администрации, долженствование, приспособление, тревожность, соглашательство, вынужденность, отчужде-
ние, запрет, ограничение. Экзистенциальные данности – свобода, совесть, духовность, ответственность, 
уникальность, осмысленность жизни, обретение ценностей, общение, творчество, любовь, смысл. 

Методика«Данности образования» (Н.Ниязбаева) позволяет провести количественный и качественный 
анализ выбора данностей современного образования разными категориями субъектов образования. 
Диагностическая цель: 1) изучить рефлексивный выбор данностей образования разных субъектов образования; 
2) изучить значимость экзистенциальных ценностей образования (свободы, ответственности, совести, 
общения, любви, уникальности, творчества).  

Для исследования были определены четыре группы субъектов образования: 1) учащиеся магистратуры              
(62 чел.); 2) педагоги-практики (87 чел.); 3) государственные служащие (79 чел.); 4) студенты бакалавриата            
(80 чел.). 

Сравнительный анализ показал доминирование данностей (Таблица 1.  Рисунок 1): 
- у учащихся магистратуры – данности личностных достижений («самореализация», «уверенность в себе») 

и социально-материальные данности («социальный статус», «престижная работа», «финансовое 
благосостояние»);  

- у педагогов – инструментально-технологические данности  («знание», «технология», «инновации», 
«методика», «дисциплина», «контроль»), экзистенциальные данности («ответственность», «творчество»); 

- у государственных служащих – социально-материальные данности  («финансовое благосостояние», 
«успех в будущем»), инструментально-технологические данности («знание», «контроль»); 

- в студенческой выборке – социально-материальные данности («престижная работа», «карьера», «высокая 
заработная плата», «материальный достаток», «подготовка  к жизни»). 

У учащихся магистратуры (представители разных профессий, возраста, социальной принадлежности), 
выявлены показатели: ценностное содержание образования для них находится в области личностных 
достижений (самореализация, уверенность в себе) и социально-материального благополучия (социальный 
статус, престижная работа). По этим ценностям в данной группе наиболее высокие количественные выборы. 
Образование рассматривается как возможность повышения социального статуса, стабильного заработка, 
социального признания. Причем, выбор данностей личностных достижений наиболее высокий в сравнении с 
выборами респондентов других групп (38,1%).   
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Таблица  1 – Сравнительный анализ выборов  данностей образования, % 
 

Группы данностей 

Выбор 
Итого 

% Учащиеся 
магистратуры, % 

Педагоги-
практики, 

% 

Гос. служащие, 
% 

Студенты 
бакалавриата, % 

Экзистенциальные 14,3 
 19,5 16,3 15,3 16,3 

Отчуждения 
 7,3 12,6 6,1 14 10 

Личностных 
достижений 38,1 11,9 14,3 18 20,6 

Социально-
материальные 29,5 10,5 34 37 27,8 

Инструментально-
технологические 10,8 45 29,3 15,7 25,3 

 
У педагогов-практиков разных специальностей и направлений (в опросе участвовали учителя начальных 

классов, воспитатели дошкольных организаций, педагоги-предметники школ разного типа Костанайской 
области, преподаватели вуза) очевидно значительное преимущество инструментально-технологических 
ценностей. С одной стороны, это предсказуемый результат в рамках профессиональной деятельности 
респондентов, с другой стороны – явно доминирующая ориентация педагогов на «технологии», «знания» и 
«контроль», что есть отражение действующей технократической парадигмы современного образования, в 
которой выбранные данности являются и целью, и содержанием работы учителя. В то же время, в сравнении с 
другими группами, педагоги показывают наибольшее количество выборов экзистенциальных данностей 
образования (19,5%), где «ответственность» и «творчество» являются приоритетными. Наряду с этим у 
педагогов один из высоких показателей (в сравнении с другими группами респондентов) по выборам 
контрценностей – данностей отчуждения (12,6%). Наибольшие показатели прослеживаются по выборам: 
«подчинение администрации», «долженствование», «запрет», «ограничение». 

Для студентов являются значимыми ценности личностных достижений («самореализация», «уверенность 
в себе») при слабой выраженности экзистенциальных ценностей. Наименьшими выборами экзистенциальных 
ценностей являются «совесть», «духовность», «поиск ценностей». Но в студенческой выборке явно 
доминирует группа социально-материальных данностей образования (37% выборов). Очевидна ориентация 
студентов на образование как возможность материального обеспечения в дальнейшей жизни, содержание 
которой связано с финансовым благополучием, карьерой и приобретениями.   

На первом месте по выборам государственных служащих находятся социально-материальных данности в 
образовании. Государственные служащие также показывают приоритет инструментально-технологических 
ценностей: «знание» и «контроль». Образования для них ассоциируется более всего с данностями: «успех в 
будущем», «финансовое благосостояние», «уровень жизни». Данности отчуждения у государственных 
служащих наименьшие в количественном показателе, что наиболее отличительно от педагогов и студентов.  

Таким образом, в процессе пилотажного исследования ценностного содержания образования разными 
группами его субъектов мы выявили, что доминирующими по количеству выборов являются социально-
материальные данности образования. Наряду с социально-материальными данностями образования во всей 
выборке высокие количественные значения получены по инструментально-технологическим данностям.  

Общий выбор экзистенциальных данностей образования составил 16,3 %.  

 
Рисунок 1 – Рефлексивный выбор данностей образования респондентами 
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Таким образом, эмпирическое исследование показало, что большее количество выборов данностей сделаны 
в сторону инструментально-технологических, социально-материальных ценностей, ценностей личных 
достижений, нежели экзистенциальных, что доказывает доминирование технократической образовательной 
парадигмы. 

 
Түйіндеме 

Мақалада «Білім болмысы» әдістеме өткізу нәтижесіндегі эмпирикалық мағлұматтар көрсетілген.  «Білім 
болмысы» әдістемесі түрлі білім субъектілер категориясымен қазіргі білім болмысын  таңдау бойынша сандық және 
сапалық талдау өткізуіне мүмкіндік береді. 

 
Summary 

 The paper presents empirical data obtained as a result of the methodology "Reality education." Methodology "Reality 
education" allows a quantitative and qualitative analysis of the choice of modern education givens different categories of 
subjects of education. 
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Аннотация: 
В данной статье говориться о подходах к организации обучению иностранному языку. Личностно-

ориентированный подход, в свою очередь, предполагает создание условий для полноценного развития индивидуума, 
обеспечение комфортных и бесконфликтных условий его развития, реализация природных потенциалов,  развитие 
умений рефлексировать и реализовать себя в учебной деятельности, автономность личности. Ключевыми 
понятиями, значимыми  для теории личностно-ориентированного подхода являются «гуманизация», 
«демократизация», «индивидуализация» обучения и образования в целом. В последние годы, широкое 
распространение получили работы, объединившие «язык-сознание-культуру» как интегративные аспекты 
межкультурного общения.  В своих работах С.Г. Тер-Минасова пишет, что язык не существует вне культуры.  Идеи 
интеграции компонентов культуры в иноязычное образование студентов неязыковых вузов являются результатом 
процесса диалектического становления  методических и  лингводидактических теорий и концепций. Рассмотрение 
актуального  вопроса о соотношении языка и культуры позволило выявить ряд культуроориентированных подходов 
к обучению иностранным языкам и определить их значимость для условий обучения в неязыковом вузе.  

Ключевые слова: компетентностный подход, метапрофессиональный, гуманизация, демократизация, 
индивидуализация.   

  
Кардинальные изменения, происходящие в политической, социально-экономической и духовной жизни 

нашего общества потребовали от высшей школы серьезного переосмысления целей и задач образования,  
совершенствования форм и методов организации образовательного процесса в условиях перехода к личностно-
ориентированной модели образования. Смена образовательных парадигм, формирование требований, 
предъявляемых сегодня к образованию со стороны общества и государства, к личности и результатам 
профессиональной деятельности будущего специалиста – все это и ряд других факторов во многом 
определяют лицо современной казахстанской высшей школы. Успешная деятельность на глобальном рынке 
труда требует от будущего специалиста постоянного обновления знаний, владения качественными способами 
работы с разными типами информации, умением пользоваться иностранным языком как средством 
профессионального и личностного саморазвития.  
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В последние годы предприняты многочисленные попытки обновления содержания образовательных 
стандартов разного уровня на основе компетентностного подхода. Компетентностный подход – это техно-
логия моделирования результатов образования  и их представление как норм качества профессионального 
образования [1]. Компетентностная модель специалиста включает цели и результаты образовательного 
процесса, которые формулируются на основе интегрированных характеристик выпускника вуза, пред-
полагающих овладение как общими (ключевыми), так и «метапрофессиональными» компетенциями 
определенной предметной области. 

Современный специалист должен не просто владеть иностранным языком на определенном уровне, а 
обладать способностью к межкультурному общению, сформированной на основе профессиональной 
составляющей иноязычного обучения. Языки науки, техники, а особенно терминология, объединяют 
специалистов различных профессий независимо от их этнической принадлежности. Язык является продуктом, 
частью и условием культуры [2].   

Анализ влияния современной образовательной парадигмы на систему обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах показал, что изменение роли иностранного языка характеризуется многофокусностью 
целевых установок. Язык определяется спецификой той или иной области знаний или сферы его использо-
вания, что послужило основой для создания программ и курсов иностранного языка для профессиональных 
целей [3]. Содержание и организация процесса обучения иностранному языку для профессиональных целей  
основано на учете потребностей обучающихся, диктуемых особенностями будущей профессии и направлена 
на  удовлетворение образовательных потребностей обучаемых в области иностранного языка [4].  

Проблема активности личности в обучении является одной из актуальных в педагогической науке и 
образовательной практике, как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития личности и  
профессиональной подготовки. Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 
объема передаваемой информации, а создание дидактических условий осмысленности учения, включения в 
него на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. В основу активных 
методов обучения заложено побуждение к практической и мыслительной  деятельности, без которой нет 
движения вперед в овладении знаниями. 

Проблемно-ориентированный подход основан на разных формах погружения студентов в проблемные 
ситуации, на основе анализа фактов которой, обучающиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, 
формируют определенные понятия. Проблемная подача материала и проблемное обучение максимально 
задействует личностный потенциал обучающихся и опираясь на знание закономерностей развития мышления, 
специальными педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных 
способностей и познавательных потребностей  обучающихся, развитию  творческих способностей [5]. 

Личностно-ориентированный подход, в свою очередь, предполагает создание условий для полноценного 
развития индивидуума, обеспечение комфортных и бесконфликтных условий его развития, реализация 
природных потенциалов,  развитие умений рефлексировать и реализовать себя в учебной деятельности, 
автономность личности. Ключевыми понятиями, значимыми  для теории личностно-ориентированного 
подхода являются «гуманизация», «демократизация», «индивидуализация» обучения и образования в целом. 

В основе личностно-ориентированных технологий заложен приоритет субъект  субъектного обучения, 
ситуационное проектирование, игровое моделирование, включение учебных задач в конспект жизненных 
проблем, предусматривающих развитие личности в реальном, социальном и образовательном пространстве [6].  

Следующий подход – интегрированный подход или интегрированное обучение, под которым понимается  
междисциплинарность в обучении языку через определенное предметное содержание или соизучение 
специального предмета и профессионального иностранного языка в целях формирования тезауруса, 
знакомства с жанрами текстов, характерных для данной отрасли знаний. Межпредметные связи являются 
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке, образовании и жизни общества. Они 
играют важную роль в научно-теоретической и практической  подготовке обучающихся, способствуют 
преодолению предметной инертности мышления и расширяют кругозор обучающихся.  

Идеи интеграции информационных и компьютерных технологий получили большое распространение. В 
этом случае интегрированное обучение иностранным языкам означает комбинацию дистанционного и 
традиционного образования. Такую интеграцию считают одним из необходимых условий для реализации 
индивидуальной образовательной траектории. 

Когнитивная парадигма захватила не только психологию, лингвистику, но и осуществляет стремительную 
экспансию в педагогике. Популярность когнитивного подхода обусловлена не только глубиной и новизной 
идей, но и практическими успехами когнитологии в различных отраслях промышленности, медицине, 
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экономике, где в реальности действуют несколько тысяч экспертных систем, а элементы искусственного 
интеллекта используются во всех современных программных комплексах и обучающих системах [7]. 

Современные достижения когнитивной лингвистики  в обосновании концептуализации мира человеком, 
понимании языка и его роли в когнитивных процессах, позволяют стыковым с когнитивистикой наукам, 
исследующим единый для всех, но комплексный научный объект (мышление-язык-коммуникация) 
использовать научные результаты когнитивистики в приложении к решению назревших проблем теории и 
практики обучения иностранным языкам [8].  

Так, профессиональное мышление в ряде концепций рассматривается как рефлексивная умственная 
деятельность по решению профессионально-ориентированных задач. Практическая рефлексия – это способ-
ность профессионала интегрировать собственный опыт, имеющиеся теоретические знания и исследователь-
ский подход с целью поиска оптимального решения неоднозначных практических проблем [9]. 

В последние годы, широкое распространение получили работы, объединившие «язык-сознание-культуру» 
как интегративные аспекты межкультурного общения.  В своих работах С.Г. Тер-Минасова пишет, что язык не 
существует вне культуры [10].  Идеи интеграции компонентов культуры в иноязычное образование студентов 
неязыковых вузов являются результатом процесса диалектического становления методических и  
лингводидактических теорий и концепций. Рассмотрение актуального  вопроса о соотношении языка и 
культуры позволило выявить ряд культуроориентированных подходов к обучению иностранным языкам и 
определить их значимость для условий обучения в неязыковом вузе.  

Так, академик Кунанбаева С.С. отмечает в своей работе, что «знание социально-духовной и национально-
специфической сущности партнера по общению, отражение неповторимых особенностей культуры данного 
этноса в языке его  носителя обеспечивают полновесное использование языка как средства межкультурной 
коммуникации и являются предпосылкой взаимопонимания культурных субъектов и общностей» 8, 51.  
Влияние такого фактора, как принадлежность к разным культурно-историческим единствам, настолько велико, 
что оно определяет не только специфические особенности обучения, но и выбор дидактических платформ, в 
основе которых  межкультурный подход к обучению иностранным языкам, получивший в зарубежной науке и 
практике черты нового методического направления 8, 51.   

В основе межкультурного подхода, явившегося логическим продолжением культуроведческих подходов,  
лежит идея о необходимости подготовки изучающих иностранный язык к эффективному осуществлению 
межкультурной коммуникации. Выпускники неязыковых вузов должны быть готовы к непосредственному 
общению с коллегами, принадлежащими к иным культурам, целью  которого является самостоятельное 
создание нового знания.   

Обобщая все вышесказанное, мы хотим подчеркнуть, что в эпоху множественности приоритетов в 
образовании и подходов к обучению, роль преподавателя состоит в том, чтобы обеспечить обучающегося  
инструментами для осознания своих потребностей и возможностей,  активной помощи ему в выборе и оценке 
способов получения и переработки информации,  поддержания мотивации к непрерывному образованию. 

 
Түйіндеме 

Қоғамның саяси, әлеуметтік-экономикалық және діни өмірінде орын алған өзгерістер білім берудің мақсаттары 
мен міндеттерін қайта қарастыру мен жоғары оқу орындарындағы білім берудің тұлғаға-бағытталған моделіне көшу 
жағдайында  оқыту үрдісін ұйымдастырудң формалары мен әдістерін жетілдіруді талап етеді. Қазіргі таңда кәсіби 
мақсаттарға арналған шетел тілін оқыту мәселесі өте өзекті болып отыр.  

 
Summary 

The changes in the political, socio-economic and spiritual life of our society demand serious rethinking of the aims and 
objectives of higher education and improving the forms and methods of the educational process in the transition to a person-
centered education model. At present the problem of teaching foreign language for professional purposes is especially 
important, because changes in the nature of education orient it on "the free development of man," the creative initiative and 
independence of students, competitiveness, mobility of future specialists 
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Аңдатпа: 
Бұл мақалада студенттердің оқу үдерісі жағдайындағы сабақ барысында сын тұрғысынан ойлау белсенділігін 

арттыруға бағытталған жұмыстардың нақты әдістері мен тәсілдері ұсынылған. «Сын тұрғысынан ойлау» деген ұғым 
білім жүйесінде жылдар бойы қолданылып келді және олар әр алуан топтарда әртүрлі жағдайларда пайдаланылып 
келеді. Көптеген жоғарғы дәрежелі білімдарлар үшін сын тұрғысынан ойлау ұғымы негізінен «жоғарғы бұйрық» 
және «жоғарғы дәрежеде ойлай алу» деген мағынаны меңзейді, бұл әдетте Бенджамин Блумның танымдық 
қабілеттер психологиясының сатыларына қатысты биіктік болып келді. Сыни ойлауды оқыту үрдісінде 
студенттердің сыни ойлауын дамыту дегенде сыни ойлаудың барлық түрлері, формалары мен амалдарын 
қалыптастыру және жетілдіруді когнитивтік және оқу іс-әрекетінде тәсілдерінің білімінің бір жағынан екіншісіне 
көшіруді жүзеге асыра білуді түсінеміз. 

Сыни ойлау амалдарын қалыптастыру және жетілдіру арқылы біз студенттердің сыни ойлауын дамытамыз. 
Түйінді сөздер: сын тұрғысынан ойлау, ойлау қабілеті, білімі, ойлау іс-әрекеті, біліктілік, кәсіби іс-әрекеті.  
 
«Қазақстан–2050» атты еліміздің стратегиялық бағдарламасында ең негізділерінің бірі жоғары интеллек-

туалды ұрпақты жан-жақтылыққа тәрбиелеу, олардың сыни тұрғысынан ойлау потенциалдық деңгейінің 
көтеріліуіне үлес қосу делінген. Сонда ғана өскелең жас ұрпақ бәсекеге қабілетті болары анық. 

Жаңа жағдайда білім беру ұйымдары іс-әрекетінің негізгі нәтижесі тек білім, іскерлік және дағды жүйесі 
ғана емес, керісінше зиялы, саяси-қоғамдық, коммуникациялық, ақпараттық және басқа салаларындағы 
мемлекет тапсырыс беріп отырған негізгі құзырлылықтардың жиынтығы болуына назар аударылады, Білім 
беру қызметкерлерінің біліктілікті арттыру жүйесінің сапалы өзгерістерге қол жеткізуі үшін оларды әдісте-
мелік-ұйымдастырушылық іс-әрекетінен зерттеу-әдістемелік іс-әрекетіне, болашақ мамандарды педагогикалық 
нақты жағдайларға тез бейімдеу, оның шығармашылық ұмтылыстарын қанағаттандыру ұстанымдарына 
көшіру өзекті болып отыр. 

Ал ондай мамандардың қалыптасуы жоғары оқу орындарында басталып одан кейінгі біліктілікті арттыру 
жүйесінде әрі қарай дамуы тиіс. Бүкіл адамзаттың бар білетіні әрбір төрт жыл сайын екі есе ұлғайып отырады 
деген деректерге сүйенсек, онда қазіргі адамның өмірінің соншалықты жылдамдығы біліктілікті арттыру 
жүйесінің дер кезінде және үнемі жетілдіріліп, мектеп тәжірибесінен озып отыруын талап етеді.  

Оқыту үрдісінде студенттердің сыни тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту үшін осы кезге дейін мамандар-
дың пәндік кәсіби аймақтары аясында қызмет етіп келген біліктілікті арттыру жұмысындағы тәжірибеге 
түбегейлі өзгерістер енгізу қажеттілігі күн санап артып отыр деуге болады. Сондықтан оқытушылар мен басқа 
да педагогикалық мамандардың біліктілігін арттыру ісімен айналысып отырған жүйенің де өз жұмысының 
мазмұнын, құрылымын өзгертіп, жаңа дидактикасын жасау кезек күттірмейтін өзекті мәселелер қатарына 
жатады. 
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Біздің ойымызша болашақ мамандарды білімін көтеру ісі ең алдымен оның өзіне қарай бағытталғанда ғана 
ұстаздардың өз санасын дамытып, атқарып отырған қызметінің мәнін терең ұғынуы, соған сәйкес өзін-өзі сыни 
тұрғысынан ойлау қабілетін арттыруды, кәсіби шығармашылықтың биіктеріне жетуді қамтамасыз ететін 
болады. Бұл мамандардың кәсіби шеберлігін арттыру жұмысын олардың «дамуының жақын аймағында» 
ұйымдастыру жағдайына көшіруді және сол арқылы әр педагогты жаңа белеске көтеріп, педагогикалық еңбекті 
шығармашылық деңгейге шығаруды нәтижелі етеді. 

Мәселені өз дәрежесінде дұрыс шешу үшін сын тұрғысынан ойлау ұғымына және оның шығу тарихына 
қысқаша тоқталып өтсек.  

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз не? 
«Сын тұрғысынан ойлау» деген ұғым білім жүйесінде жылдар бойы қолданылып келді және олар әр алуан 

топтарда әртүрлі жағдайларда пайдаланылып келеді. Көптеген жоғарғы дәрежелі білімдарлар үшін сын 
тұрғысынан ойлау ұғымы негізінен «жоғарғы бұйрық» және «жоғарғы дәрежеде ойлай алу» деген мағынаны 
меңзейді, бұл әдетте Бенджамин Блумның танымдық қабілеттер психологиясының сатыларына қатысты 
биіктік болып келді. Cын тұрғысынан ойлау әдетте студенттерді мұқият оқуға, сынап, тексеріп талқылауға, 
анық жаза білуге қалыптастырады және де тез ойлау, ептілікпен дәлелдер келтіре білуге де тікелей қатысты.  

Болашақ педагог-психолог үшін «сын» дегеніміз психология мәтіндерді оз құрамаларына қайта құрастыру-
шы негізде және мәтіндер студенттерге жиі әсер қалдыруы үшін және оны жазған адамдарға түрткі болуға 
қажетті шартты белгілермен жазу тәсілі (стенография) Пауло Фреэр ілімін қолдаушылар үшін білім жүйесін-
дегі «сын» мәселесі білім алушының өз тағдырын бейнелеуші әрекет сезімін асқақтатуға қажетті және 
бұйрықты түпкілікті жоғарылатуға қатысты мәселе.  

Сын тұрғысынан ойлауды түп нұсқасымен зерттеп айқын сипаттамасын беруге тырысқаннан еш пайда 
түспеуі мүмкін. Шынында философ Маттью Липман жақында сын тұрғысынан ойлаудың когнитивті 
процестердің тізімін жинақтап мынадай ұйғарымға келді: «бұл тізім шексіз, өйткені ол адам баласының 
дамыған ақыл ойының мүмкіндіктерінен тұрады».  

Қазіргі жоғары оқу орнында педагогикалық процесін бүгінде қарқынды даму үстіндегі инновациялық білім 
беру жүйелерімен, бірінші кезекте, сын тұрғысынан ойлау қабілетіне, ойлау рефлексияға, интеллектуалды өзін-
өзі дамытуға, креативтілікке қойылып жатқан талаптарға сәйкес келуі мәселесінің қарастырылуына да үлкен 
мән берілуі керек. Сын тұрғысынан ойлау қабілетінің динамикалық даралық сипаты креативтілікте және оның 
негізгі көрсеткіштерінде көрінеді.  

Кез келген оқыту белгілі мөлшерде адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, 
оқытушының шеберлігі қандай жоғары болса да, оқытушы студенттің өз белсенділігін туғыза алмаса, берген 
білім күткен нәтиже бермейді. Студенттің адам ретінде қалыптасуы сын тұрғысынан ойлау белсенділігі 
арқылы жүзеге асады.  

Оқу мақсатына байланысты оқытушының жеке студентінің іс-әрекеті пайда болады. Оларды оңтайластыру 
үшін инновациялық технологиялық түрде қызмет етеді және оқытушы мен студенттің іс-әрекетінің ретін 
анықтайды. 

Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – жеке тұлғаны оқыта отырып, оның еркіндігін, сын 
тұрғысынан ойлау белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.  

Олай болса, оқыту процесі технологиялық сипат алады екен. Оқытудың технологиялық сипаты студент-
тердің когнитивтік іс-әрекеттерін басқару арқылы анықталады және әрбір технологиялық іс-әрекетке сәйкес 
келетін технологиялық құралдар қызметімен орындалады. Бұлар бір тұтас оқытудың әдістемелік жүйесін 
түзеді. 

Мұнда оқыту технологиясы-оқытудың барлық жағдайындағы оқытушы мен студенттердің іс-әрекеттерінің 
алгоритімі қызметін атқарады. 

Оқытуды ұйымдастыру және оқу материалдарын меңгеру ұсынылатын әдістемелік жүйеге сәйкес 
материалдардың фрагменттерін анықтауды қажет етеді. Мұнда студенттер үшін ұғымдарды меңгеруді 
басқарудың анықталып отырған бірнеше кезеңдегі оқу материалдарының фрагменттер студенттер үшін 
түсінікті және олардың игілігіне асуы тиіс. Оқу материалдарының фрагменті оқыту аргументі, ал әдістемелік 
жүйе оқытудың функциясын атқарады. 

Оқу фрагментін анықтау пән бағдарламасы мазмұны арқылы жүзеге асқанымен, басты мәселе неге оқыту 
керек?  қалай оқыту керек? деген дидактикалық сұраққа жауап болуы тиіс.  

 Оқу материалының фрагменттерін анықтаудағы пәндік білім бірнеше оқу әдебиеттер, пәндік білім 
болмысын түзуде әдебиеттерді таңдап алу, оларға талдау, тексті жазу, нормативтік материалдар, илюстративтік 
материалдар қажет болады. 
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 Пәндік білімнің логикалық құрылымы ғылыми білімдерден оларды құрайтын ұғымды, ой-қорытын-
дылыры, заңдар, заңдылықтар, ережелер, т.б арқылы анықталады. Осыдан кейін, олардың бастапқысы болатын 
ұғымдар мен тұжырымдар тізбесі анықталынып, олардың логикалық құрылымы түзіледі. Олардың арасындағы 
құрылымдық элементтердің өзара байланыстары анықталады. 

Осы тұрғыдан қарағанда ұсынылатын жүйе технологиялық және өте қатаң жүйе болып келеді 
Сыни тұрғыдан ойлау – оқытушының бағыттауымен студенттің өз бетімен білімді игеруге, бір-бірімен 

қарым-қатынас жасауға тәрбиелейді. Ойлау да, оқу, жазу, сөйлеу және тыңдау сияқты іс-әрекет. Ол – белсенді, 
тұжырымдалған, күрделі шын ойды айтатын құбылыс. «Сыни тұрғыдан ойлау қабілетін оқу мен жазу арқылы 
дамыту» бағдарламасымен оқытуда студенттердің кестелер, суреттер, оқулық дәптермен жұмыс істеу 
іскерліктері де артады.  

Осы бағдарламамен оқыту нәтижесінде студенттердің өзін-өзі бақылау, бағалау, сөйлеу, тыңдау қабілет-
терінің артатыны байқалады.  

Сыни ойлау процесі объект пен субъектінің өзара әрекеті ретінде жүзеге асады. Сыни ойлауды психо-
логиялық тұрғыдан зерттеу дегеніміз – оның ішкі, танымдық құпия мәнін және жемісті болуының себебін 
ашып көрсету, яғни сыни ойлаудың мәнін және жемісті болуының себебін ашып көрсету, яғни ойлаудың мәнін 
зерттейді, әрбір адамның өзіндік ойлау ерекшеліктерін дамытып отыруға баса мән береді. 

Қазіргі психологияда ойлау ұғымына әр түрлі түсінік беріледі, сыни ойлау дегеніміз – әлеуметтік жағдай-
мен ұштасқан, тілмен тығыз байланысты психикалық процесс, сол арқылы болмыстың, дүниедегі нәрселердің 
жалпы және жанама бейнеленуі. Бұл бейнелену адам ойының талдау және біріктіру әрекеттері арқылы таныла-
ды. Сыни ойлау – сыртқы дүниедегі болмыстың жалпы жанама жолмен біздің санамыздағы ең биік сатыдағы 
бейнесі. Сыни ойлау адамның өмір тәжірибесі мен практикалық іс-әрекеттері нәтижесінде пайда болып, 
тікелей сезім процесінің шеңберінен әлдеқайда асып түседі. 

Сыни ойлауды оқыту үрдісінде студенттердің сыни ойлауын дамыту дегенде сыни ойлаудың барлық түр-
лері, формалары мен амалдарын қалыптастыру және жетілдіруді когнитивтік және оқу іс-әрекетінде тәсіл-
дерінің білімінің бір жағынан екіншісіне көшіруді жүзеге асыра білуді түсінеміз. 

Сыни ойлау амалдарын қалыптастыру және жетілдіру арқылы біз студенттердің сыни ойлауын дамытамыз.  
Сыни ойлауға тән осы сипаттар студенттердің сыни ойлауының мәдениетін көтеруге, олардың интеллек-

туалдық потенциалын дамытуға көмектеседі. 
Сыни ойлаудың жүйелі түрде қалыптасуы тек оқу үрдісінде ғана емес, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына 

да көмегін тигізеді. Сыни ойлау мәдениеті жеке тұлғаның туа біткен қасиеті болып табылмайды, ол когнитивті 
процесі барысында қалыптасады. Сыни ойлау аппаратының дамуы арқылы адамның танып-білу мүмкіндігі 
ұлғаяды, қарастырылып отырған мәселенің түп мәніне тереңірек үңілуге мүмкіндік алады.  

Осылайша, оқу бағдарламаларына сәйкес білімді меңгеру студенттен күрделі ақыл-ой еңбегін, жақсы есті 
дамыған қиялды және оқуға шығармашылық тұрғыдан келуді талап етеді. 

Сыни тұрғыдан ойлау – дағдыларға үйрету бір-бірімен тығыз байланысты болатын төрт мәселені қамтиды: 
сыни ойлау әрекетінің саналы болуына қажеттілік қалыптастыру, әрекет ету бойынша жалпы ережелерді білу, 
бұл әрекеттерді тәжірибе жүзінде тексеру және өзін-өзі бақылау. Студенттерді керекті себептендіруді 
/мотивация/ тудыру үшін оларда ойлау процесінің өзін саналандыруға /рационализация/ қажеттілік пайда 
болуы, оны дамыту туралы неғұрлым кең мәселеге өсетін белгілі бір нақты әдіс қолданылады. Зерттеулер 
көрсеткендей, бұл қажеттілік оқыту барысында ақыл-ой әрекеті әдістерінің ұзақ уақыт қалыптасуы нәтиже-
сінде пайда болады.  

Әрине, студент білімді меңгеру кезінде ойлау әрекетінің белгілі бір тәсілдері мен әдістерін меңгереді, бірақ 
мұндай стихиялы, жүйесіздік жеткіліксіз екендігі анық. Бұл мәселені қалай шешуде педагог психологтардың 
көзқарастары әртүрлі, біреулері оқытуды өз бетінше сыни ойлауды дамытатындай етіп ұйымдастыру керек деп 
есептейді, егер соңғы нәтижесінде студенттер дұрыс ойлау мәдениетіне үйренетін болса, бұл жерде түбегейлі 
айырма жоқ. 

Жақсы өңделген және берік тұрақталған әдістердің қалыптасуына әкелетін ақыл-ой дамуының аса маңызды 
жағын құрайды. Бірақ бұл пікір жалпылама сипатта ғана, себебі нақты әдіс-тәсілдері сан алуан, әр текті болып 
келеді.  

Сыни тұрғыдан ойлауды басқарудың маңыздылығы оқытушы мен студенттің белсенді түрдегі байланысын 
анықтауға мүмкіндік беретіндіктен арта түседі. Оқытушы студенттің когнитивті әрекетін мақсатты түрде 
басқару арқылы нәтижесінде студентте белгілі бір анық білім қоры, дағдылар қалыптасады. 
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Резюме 
В данной статье  рассматриваются особенности критического мышления студентов и показаны возможности 

использования инновационных технологии, способствующих развитию критического мышления студентов в 
учебном процессе вуза. 

 
Summary 

This article discusses the features of critical thinking of students and the possibility of the use of innovative technologies 
that promote critical thinking of students in the educational process of the university. 
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ЖОО-да ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ МЕН СПОРТ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТТАРЫ  
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Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  
 

Аңдатпа: 
Бұл мақалада дене тәрбиесі мен спорт құралдарын пайдалану бағыттары және гигеналық, сауықтыру-рекреативті, 

жалпы спорттық емдеу бағыттары жайында жазылған. Нақты мысалдар арқылы әлем, Республика көлеміне белгілі 
спортшылар туралы және олардың спорт жолындағы жетістіктері туралы әңгімелер өткізіп ынталарын ояту 
жұмыстары жургізілетіндігін анықтадық. Оқушыларды Қазақстан Республикасы спортшыларының дүниежұзілік 
Халықаралық олимпиада ойыны жарыстарында қол жеткізген табыстарымен таныстыру арқылы мұғалім оларға 
ерлікті, табандылықты, достықты, басқа халықтарға деген сүйіспеншілікті тәрбиелейтіндігін атап көрсеттік. Дене 
тәрбиесі сабағы кезінде оқушыларға бағдарламада берілген теориялық мәліметтер хабарланады. Мазмұны бойынша 
бұл мәліметтер төмендегі негіздерді басшылыққа алады: 

– адамдардың жан-жақты дамуы үшін  дене жаттығуларының маңызы; 
– оқушыларға ата-бабаларымыздың  және  ұлы ғалымдардың дене тәрбиесіне, жалпы тәрбиеге деген 

көзқарастары; 
– дене тәрбиесінің көмегінде қалайынша дене сымбатын, салауаттылықты жақсартуға және ақыл іскерлігін 

дамытуға болатыны. Оқушыларға таңертеңгі гимнастиканың, дем алу жаттығуларының. жүзудің, жүгірудің маңызы 
тусіндіріледі. 

Тірек сөздер: гигиена, сауықтыру-рекреативті, жалпы дайындау, кәсіби-қолданбалы, емдеу. 
 
Жалпы сауықтыру, дене тәрбиелік және спорттық іс-шараларды жоғары оқу мекемелері жағдайларында 

пайдаланудың нақты бағыттары мен ұйымдастыру формалары спортпен айналысушылардың жынысына, 
жасына, денсаулығының жағдайына, физикалық және спорттық дайындығының деңгейіне, сонымен қатар 
спорттық базаға, жоғары оқу орындарындағы дәстүрлеріне және басқа жағдайларға да байланысты. Гигиена-
лық, сауықтыру-рекреативті, жалпы дайындау, спорттық, кәсіби-қолданбалы, емдеу бағыттарын айрықша атап 
өткен жөн. 

Гигиеналық бағыт жатақхана жағдайында да, сондай-ақ үйде де еңбек қабілеттілігін қалыптастыру және 
денсаулықты нығайту үшін дене тәрбиесі құралдарын пайдалануды көздейді, яғни таңғы гигиеналық гимнас-
тика, шынықтыру процедуралары, гигиена талаптарына сәйкес еңбек, демалыс және тамақтанудың дұрыс 
тәртібі, сауықтыру серуендері, жүгіру, спорт ойындары, жүзу, шаңғы тебу және басқа да дене шынықтыру 
жаттығулары.  

Сауықтыру-рекреативті бағыт дене тәрбиесі мен спорт құралдарын демалысты ұжымдық ұйымдастыру 
және демалыс күндері бос уақытты өткізуде, жұмыстан кейін денсаулықты орнықтыру мен нығайту 
мақсатында каникул кездерінде пайдалануды қарастырады. Бұл бағыттағы құралдарға туристік жорықтар, 
экскурсиялар, қозғалмалы ойындар, спорттық іс-шаралар жатады, бұлар студенттік жатаханаларда, демалыс 
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үйлерінде, спорттық-сауықтыру лагерлерінде, құрылыс отрядтарында, оқу практикасы кезінде т.б. 
ұйымдастырылуы мүмкін.  

Жалпы дайындау бағыты жан-жақты физикалық дайындықты және оны Президенттік сынамалар бойынша 
сынақтар мен нормативтер деңгейінде қолдауды қамтамасыз етеді. Осы бағыт бойынша дайындық құралдары: 
таңғы гигиеналық гимнастика, жеңіл атлетика, жүзу, шаңғы спорты, туризм, ойындар т.б. жаттығу түрлері 
болып табылады. Осы бағыт бойынша жоспарлы жұмыс үшін топтар мен арнайы секциялар ұйымдастыры-
лады, спорттық жарыстар өткізіледі. 

Спорттық бағыт оқу топтарында, спорт клубының спорттық секцияларында немесе дербес түрде спорттың 
бір түрімен арнайы жүйелі шұғылдануды; спорттық шеберлікті арттыру немесе белгілі деңгейін сақтау 
мақсатымен спорттық жарыстарға қатысуды болжайды. 

Кәсіби-қолданбалы бағыт дене тәрбиесі мен спорт құралдарын НОТ жүйесінде және алатын мамандықтың 
ерекшеліктерін ескеру арқылы таңдаған мамандық бойынша жұмысқа дайындалуда пайдалануды көздейді.  

Емдеу бағыты дене тәрбиесі жаттығуларын, шынықтыру факторларын және гигиеналық іс-шараларды 
денсаулықты немесе ағзаның науқастану не жарақаттану нәтижесінде төмендеген не әлсіреген жеке 
функцияларын орнықтыру бойынша емдік шаралар жүйесінде пайдаланудан тұрады. Бұл бағыттың құрал-
дарына өмірдің рационалды тәртібі, табиғаттың шынайы факторлары, шынықтыру процедуралары, емдік 
массаж, механотерапия, еңбек терапиясы және алуан түрлі физикалық жаттығулар жатады. Дене тәрбиесі 
құралдарын емдік мақсатта қолдану кезінде дәрігердің жүйелі бақылау жүргізуімен және спортпен 
айналысушылардың жеке ерекшеліктерін ескерумен өтуі тиіс. 

Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдері оқушыларға дене жаттығуларын үйрету мен бірге балаларды физикалық 
жақтан жан-жақты тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін үйретеді. Болашақ дене тәрбиесі мұғалімінің негізгі міндеті: 
оқушылардың денсаулығын нығайту үшін әртүрлі әдістерді қолданып балалардың денесін дамыту және 
жоғары дәрежелі еңбек әдістерін үйретуден тұрады. Ол әр оқушының дамуының ерекшеліктерін, ерік сапасын, 
ақылдылық ерекшеліктерін есепке алып, сабақ кезінде оқушылардың іскерлігін дұрыс ұйымдастырып 
отырады.  

Дене тәрбиесі сабағы кезінде оқушыларға бағдарламада берілген теориялық мәліметтер хабарланады. 
Мазмұны бойынша бұл мәліметтер төмендегі негіздерді басшылыққа алады: 

– адамдардың жан-жақты дамуы үшін дене жаттығуларының маңызы; 
– оқушыларға ата-бабаларымыздың және ұлы ғалымдардың дене тәрбиесіне, жалпы тәрбиеге деген 

көзқарастары; 
– дене тәрбиесінің көмегінде қалайынша дене сымбатын, салауаттылықты жақсартуға және ақыл іскерлігін 

дамытуға болатыны. Оқушыларға таңертеңгі гимнастиканың, дем алу жаттығуларының. жүзудің, жүгірудің 
маңызы тусіндіріледі. 

Нақты мысалдар арқылы әлем, Республика көлеміне белгілі спортшылар туралы және олардың спорт 
жолындағы жетістіктері туралы әңгімелер өткізіп ынталарын ояту жұмыстары жургізіледі. 

1. Гигиеналық білім туралы, жұмыс істеу және дем алу тәртібі, тамақ, киім гигиенасы туралы түсінік 
беріледі. 

Жеке күрестерде, топтық ойындардағы әрекет техникаларын және тактикаларын қолдану, сайыс ережелері 
туралы түсінік береді.  

2. Сабақ және жаттықтырулар кезінде дене дайындығы күшті, шыдамдылықты, жылдамдықты дамыту  
және  дене жұмыстарын, жаттығуларды орындау әдістері туралы түсінік береді. Белсенді әрекет іскерлігін 
барлық уақыт адам миының функционалдық дамуына әсерін тигізеді, оқушылардың іскерлігін жоғарылатады. 
Жаңа жаттығуға үйрену уақытында ақыл іскерлігі бұлшық ет іскерлігіне қарағанда белсенді болады. Сондық-
тан дене тәрбие сабағы уақытында мұғалімнің тапсырмасын ойланып, түсініп орындауға, үйретуге көңіл 
бөлінеді. 

Болашақ мамандарға дене тәрбие сабағын үйретудің негізгі міндеттерінің бірі – бұл оларға дене тәрбиесі 
және спортқа, әрекет мүшелерінің анатомиясына, әрекет іскерлігінің физиологиясына тұрақты қызығу-
шылықтарын тәрбиелеу. 

Әсіресе дене тәрбие және спорт мәселелері бойынша қызықты мәліметтерді таңдап алу ақпаратына көбірек 
көңіл аудару керек. Ал сабақтың уақыты аз болуына байланысты ақпараттық материалдарды кабырға газеті 
түрінде спорт орталықтарында,  сынып қабырғаларында іліп койған жөн. Сабақ кезінде мүмкіншілігі болғанша 
кинобағдарламалардың бейне таспаларын көрсетіп түсіндірген дүрыс. 

Болашақ мамандардың негізгі міндеті, оқушының мінез-құлқының қалыптасуына, адамдармен жақсы 
қатынаста болу және сабаққа саналы түрде қатысып, маңыздылығын қалыптастыру, сонымен бірге, оларды 
Отанды сүюге тәрбиелей отырып, патриоттық рух беру. Оқушылардың шыдамдылық, шешім қабылдау, ерік 
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сапасын қорықпай әрекет ету дағдыларын тәрбиелеуде оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалар 
берілу қажет және көлемі мен қиыншылығы бойынша орындай алатын болуы тиіс. Көпшілікпен жаттығуды 
орындау кезінде оқушылардың ережені дұрыс сақтауын, бір-біріне қатынасын, басқа оқушылар алдында 
жауапкершілігінің жоғары болуын бақылау қажет. Әрине, сонымен бірге мұғалім барлық уақытта оқушылар 
алдында әрқашан үлгі болып көрінуі тиіс. Сондықтан мұғалім өзін-өзі барлық уақытта бақылап жүруі керек. 
Оқушылармен өз ара қарым-қатынасты,  жоғары педагогикалық этиканы орынды пайдалана отырып, оларға 
теңдей мейірімді қатынаста болуы тиіс. Сонымен  бірге талап қоюшылық, өзінің шешіміне сенімді болып, 
талаптарын іске асыра алуы керек. 

Оқушылардың өзіндік шешімдерін, ұсыныстарын дүрыс бағалай алуы қажет. Ол үшін мұғалім жоғары 
дәрежелі (деңгейлі) білікті маман болуы тиіс. 

Балаларға өзінше әртүрлі әдістермен әрекет етуге, ойлап шешуге, мүмкіндік беру керек. Бұл оларда 
саналылықты, белсенділікті, өзін-өзі жетілдіруді тәрбиелейді. Тәжірибелі мұғалімдер барлық оқушыларды 
ойын басшысы, төрелік ету және тағы басқа қоғамдық жұмыстарға басшылық етіп және берілген тапсырмалар 
мен қоғамдық жұмыстарды үлкен жауапкершілік пен ұқыптылықта орындауларын талап етеді.  

Оқушыларды Қазақстан Республикасы спортшыларының дүниежүзілік Халықаралық олимпиада ойыны 
жарыстарында қол жеткізген табыстарымен таныстыру арқылы мұғалім оларға ерлікті, табандылықты, 
достықты, басқа халықтарға деген сүйіспеншілікті тәрбиелейді. 

Дене тәрбие сабағын оқушыларға еңбекті сүюді, еңбек, етуді пайдалану мүмкін. Әсіресе дене тәрбие сабағы 
оқушылардың эстетикалық тәрбиесіне жақсы әсерін тигізеді. Оқушылардың дене құрылысы мен сымбатын, 
әрекет координациясын, қозғалыстарын   тәрбиелейді. Сондықтан мұғалім оқушылардың жан-жақты дамуына 
әсер ететін жаттығуларды, амалдарды, әдістерді таңдап қолдануы қажет.  

 
 

Резюме 
В данной статье рассматривается направление использование спортивные способы  и физическая культура в вузе.   

 
Summary 

In this article deals with the direction of using of sports methods and physical culture in the high school    
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН МАҢЫЗЫ 
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М.М. Ержанбаева – магистрант ҚазмемқызПУ 

 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада ақпараттық және телеқатынастық технологиялар – ақпаратты алу және тасымалдау, өңдеу, сақтау, 

жинау алгоритмі мен әртүрлі тәсілдері, әдістерін сипаттайтын жалпылама ұғым ретінде қарастырылған. Білім беруді 
ақпараттандыру технологиясы ұғымының мағынасы білім беру аясында ақпараттық және телеқатынастық 
технологияны қолдану технологиясы деп есептеуден гөрі, кеңірек екендігін түсіну қажет. Бұл ұғым білім беруді 
ақпараттандыру мақсатына жетуге мүмкіндік беретін барлық әдістер, тәсілдер жиынтығын қамтиды. Оқытылатын 
материалдың негізгі көлемін сақтауға және тасымалдауға мүмкіндік беретін қуатты технология, компьютерлік 
желіде кеңінен таралған, CD-ROM, DVD және т.б. арнайы ақпаратты тасымалдаушыларда жазылған білім берудегі 
электрондық басылымдар жайлы жазылған. 

Тірек сөздер: Ақпараттық және телеқатынастық технологиялар, ICQ, бейнепленка, CD-ROM, DVD.   
 
Бүгінгі таңда әлемде білім берудегі ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларға баса назар 

аударылып отыр. 2011 жылы бекітілген Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға  
арналған Мемлекеттік бағдарламасында: «Ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды қолданып 
оқытудың мақсаты білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен 
технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету….. » деп көрсетілген. Сондықтан, бүгінгі күні оқытушы 
ақпараттық және телеқатынастық технология аясындағы білімді меңгеріп қана қоймай, өзінің кәсіби іс-
әрекетінде оларды қолданып, қажетті ақпаратты алуға, іріктеуге, жинақтауға, түрлендіре білуі қажет. Мұндай 
міндетті жүзеге асыруда ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың барлық түрлерін білім беруде 
қолданылуына қарай жіктеу қажет.  

Ақпараттық және телеқатынастық технологиялар – бұл ақпаратты алу және тасымалдау, өңдеу, сақтау, 
жинау алгоритмі мен әртүрлі тәсілдері, әдістерін сипаттайтын жалпылама ұғым [1].  

Бұл анықтамаға «қолдану» сөзі енгізілмеген. Өйткені, ақпараттық және телеқатынастық технологияларды 
қолдану, тағы бір технологиясын – ақпараттандыру технологиясының бір бөлігі болып табылатын, білім 
берудегі ақпараттық және телеқатынастық технологияларды медицинада, әскери істе және адам әрекетінің 
басқа да аясында қолдану технологиясы туралы айтуға мүмкіндік береді. Осы қолдану аясында ақпарат-
тандыру технологиясының өзінің ерекшеліктері бар. Мысал ретінде ақпараттық және телеқатынастық 
технология ретінде қарастырылатын Интернет технологиясын келтіруге болады. Мұнда, білім беруде 
Интернетті қолдану технологиясын ақпараттық және телеқатынастық технология ретінде емес, білім беруді 
ақпараттандыру технологиясы ретінде есептеу орынды. 

Білім беруді ақпараттандыру технологиясы ұғымының мағынасы білім беру аясында ақпараттық және 
телеқатынастық технологияны қолдану технологиясы деп есептеуден гөрі, кеңірек екендігін түсіну қажет. Бұл 
ұғым білім беруді ақпараттандыру мақсатына жетуге мүмкіндік беретін барлық әдістер, тәсілдер жиынтығын 
қамтиды. Мысалы, білім беруді ақпараттандыру технологиясына білім беруге арналған ақпараттық ресурс-
тарды жасау тәсілдері мен сапасын бағалау, педагогтардың ақпараттық және телеқатынастық технологияны 
өзінің кәсіби іс-әрекетінде тиімді пайдаланудағы оқыту әдістері жатады [2].  

Білім беру аясында қолданылатын ақпараттық және телеқатынастық технология құралдарының негізінде 
қосымша құрылғыларымен жабдықталған дербес компьютер жатады. Компьютердің мүмкіндіктері оған 
орнатылған программалық қамтамасыз етілумен анықталады. Программалық құралдардың негізгі категория-
лары жүйелік программалар, қолданбалы программалар және аспаптық құралдар болып табылады. Жүйелік 
программаларға компьютер мен жабдықтардың және дербес компьютерді пайдаланушының арасындағы өзара 
әрекетті қамтамасыз ететін операциялық жүйелер, сонымен қатар әртүрлі қызметтік немесе сервистік 
программалар жатады. Қолданбалы программаларға ақпараттық технологияның құрал-сайманы болып 
табылатын – мәтін, графика, кестелік мәліметтермен және т.б. жұмыс жасау технологиясы, программалық 
қамтамасыз ету жатады.  
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Құрал-саймандық программаларға программалық қамтамасыз етуді сипаттауға арналған программалар 
жатады [3].  

Білім берудің қазіргі жүйесінде әмбебап офистік қолданбалы программалар және ақпараттық және 
телеқатынастық технология құралдары: мәтіндік процессорлар, электрондық кестелер, презентация дайын-
дауға арналған программалар, мәліметтер қорын басқару жүйесі, органайзерлер, графикалық пакеттер және т.б. 
кең қолданыс табуда.  

Компьютерлік желілердің пайда болуына байланысты педагогтар мен оқушылар жер шарының кез келген 
жерінен ақпаратты алуға жаңа мүмкіндік алды. Интернет ауқымды телеқатынастық желісі әлемдік ақпараттық 
ресурсқа (электрондық кітапханаға, мәліметтер қорына, файлдар қоймасына және т.б.) кіруге мүмкіндік берді. 
Ең атақты Интернет ресурсы – WWW әлемдік торда бірнеше миллиард мультимедиалық құжаттар жарияланған.  

Телеқатынастық желіде Интернетке және адамдарға қажетті ақпараттармен алмасуға және қарым-қатынас 
жасауға мүмкіндік беретін электрондық почта,  ICQ, жаңалықтар тобы, чаттар тәрізді көптеген басқа да 
сервистерге кіруге болады.  Нақты уақыт режимінде қарым-қатынас жасауға арналған, сондай-ақ байланысты 
орнатқаннан кейінгі мәтінді, дыбысты және суретті беруге мүмкіндік беретін арнайы программалар жасалған. 
Бұл программалар қолданушы мен жеке компьютерде орнатылған программаның арасындағы біріккен 
жұмысты ұйымдастыруға жағдай жасайды.  

 Компьютерлік желіде жаңа мәліметтерді сығымдау алгоритмінің пайда болуымен дыбыстың сапасы артып, 
сапасы жағынан телефондық желідегі дыбыстың сапасына жақындай бастады. Мұның нәтижесінде, жаңа 
технология – Интернет-телефония белсенді дами бастады. Арнайы құрылғының және Интернет желісіндегі 
программалық қамтамасыз етудің көмегімен аудио және бейнеконференцияны өткізуге болады [4].  

Компьютерлік желіде ақпаратты тиімді іздеуді қамтамасыз ету үшін ақпаратты іздеу технологиясы 
қолданылады, олардың мақсаты – ауқымды компьютерлік желідегі ақпараттық ресурстар туралы мәліметтерді 
жинақтау және қолданушыға ақпаратты жылдам іздеуге мүмкіндік беру.  

Іздеу жүйесінің көмегімен бүкіләлемдік өрмектегі құжаттарды, мультимедиалық файлдарды және 
программалық қамтамасыз етілуді, мекемелер мен адамдар туралы мекен-жайлық ақпаратты іздеуге болады.  

Желідегі ақпараттандыру құралдарының көмегімен оқу-әдістемелік және ғылыми ақпараттарды алуға 
мүмкіндік ашылып, кеңестік көмекті ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу іс-әрекетін үлгілеу, виртуалды оқу 
сабақтарын (семинарлар, дәрістер) нақты уақыт аралығында жүргізуге болады. 

Маңызды ақпараттық және телеқатынастық технологияның қатарына бейнежазба және телехабар жатады. 
Бейнепленка және оған сәйкесінше ақпараттандыру құралдары көптеген оқушылардың алдыңғы қатарлы 

оқытушылардың дәрістерін тыңдауға мүмкіндік береді. Мұнда дәрісі бар бейнетаспаларды арнайы жабдық-
талған аудиторияларда, сонымен қатар үй жағдайында қолдануға болады. Негізгі оқу материалы баспа оқулы-
ғында және бейнетаспаларда беріледі. Мысал ретінде шетел тілін дәстүрлі оқытуды алуға болады, мұнда 
оқушы баспа оқулығымен қатар магнитофон немесе арнайы оқытушы программамен жабдықталған 
компьютерді қолданады.  

Бұл жағдайда әртүрлі ақпараттық және телеқатынастық технологияны қолданудың мақсатқа сайлылығымен  
және қажеттілігі туралы сұрақ туады. Мәселен, оқыту барысында визуалды ақпарат қажет болса және оны 
оқушыларға баспа түрінде көрсету мүмкін болмаса, онда бейнематериалдың қажеттілігі белгілі. Егер 
компьютердің көмегімен ұйымдастырылған бейнепленка немесе бейнедемонстрация – арнайы қосымша 
иллюстрациясыз тек қана дәрістің жазбасы болса, онда ақпараттық технологияны қолдануға болады, бірақ 
міндетті түрде қажетті емес.  

Телехабар, ақпараттық технологияның кең таралған түрі, адамдардың өмірінде үлкен рөл атқарады: әрбір 
жанұяда бір теледидардан бар. Оқытушы телебағдарламалар бүкіл әлем бойынша кеңінен қолданылады және 
білім беруді ақпараттандырудың практика жүзіндегі мысалы болып табылады. Телехабардың көмегімен 
тыңдаушылардың даму деңгейін арттыру мақсатында үлкен аудиторияға дәрісті беруге, сонымен қатар арнайы 
тест және емтиханның көмегімен білімді тексеруге мүмкіндік береді. 

Өкінішке орай, аталған технология тек қана үлкен аудиторияға ғана, мәселен, шетел тілін немесе кез келген 
ғылымның негізін үйренушілерге пайдаланылады. Ұлттық немесе қалалық телехабарды қандай да бір 
бағыттағы курстар үшін пайдалану қиындық келтіреді. 

Көптеген оқытушы теле - және радиобағдарламалар спутниктік телехабар арқылы беріледі. Мәселен, 1971 
жылы құрылған INTELSAT халықаралық ұйымы өзінің барлық 15 спутнигін пайдалана отырып, оқытушы 
программаларды практика жүзінде барлық әлемге трансляциялауға мүмкіндік береді. Спутниктік каналдар 
бейнені, дыбысты, мәтінді және құжаттың көшірмесін цифрлық түрде тасымалдауға жағдай жасайтын ISDN 
қатынастық желіні ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  
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Оқытылатын материалдың негізгі көлемін сақтауға және тасымалдауға мүмкіндік беретін қуатты 
технология, компьютерлік желіде кеңінен таралған, CD-ROM, DVD және т.б. арнайы ақпаратты тасымалдау-
шыларда жазылған білім берудегі электрондық басылымдар болып табылады. Олармен дербес және ұжымдық 
жұмыс жүргізу материалды терең меңгеруге және түсінуге жағдай жасайды. Бұл технология оқу материалдары 
мен оқыту құралдарын дербес пайдалануға үйретеді, өздігімен оқуға және алынған білімді өздігімен тексеруге 
мүмкіндік береді.  

Қазіргі ақпараттық және телеқатынастық технологиялардың көмегімен, соның ішінде электрондық почта, 
телеконференция немесе ICQ білім беру үдерісіне қатысушылардың арасындағы қарым-қатынасты уақыт 
бойынша үнемдеп кеңейте таратуға жағдай жасайды. Мәселен, педагогтар мен оқушылар әртүрлі елде өмір 
сүріп, кез келген өзіне тиімді уақытта өзара қарым-қатынас жасай алады. Мұндай сұхбат уақыт бойынша созы-
луы яғни – сұрақ бүгін берілсе, оған жауап бірнеше күннен кейін алынуы мүмкін. Мұндай мүмкіндіктің көмегі-
мен ақпаратпен (сұрақтар, нұсқаулар, қосымша материалдар, бақылау тапсырмалары) алмасуға болады, сон-
дай-ақ оқушы мен оқытушы алынған мәліметті талдап және оған өзіне тиімді уақытта жауап беруіне болады. 

Білім беру аясында қолданылатын ақпараттық және телеқатынастық технологияларды, әртүрлі көрсеткіш-
тері бойынша жіктеуге болады. Мәселен, білім беруді ақпараттандыруға байланысты, көрсеткіш ретінде, 
ақпаратқа әсер ету алгоритмін немесе қолданылу әдісі мен тәсілін қарастыру ыңғайлы.   Бұл жағдайда ақпарат-
ты сақтау, көрсету, енгізу, тұжырымдау, өңдеу және тасымалдау технологиясын ерекшелеуге болады. 

Қорыта келе, білім беру үдерісінде қолданылатын көптеген ақпараттық және телеқатынастық технология-
лар белгілі. Алайда әрбір жыл сайын білім беруді ақпараттандыру тұрғысынан маңызды жаңа құралдар және 
технологиялар пайда болуда. Олардың барлығын атау және олардың барлығын меңгеру мүмкін емес. Тек қана, 
қандай да бір жағдайда бұл технологиялардың бірқатары мамандарды дайындау сапасын арттыруға әсер 
ететіндігін түсіну маңызды.  

 
Резюме 

В статье рассматривается различные виды информационных и телекоммуникационных технологий. С каждым 
годом появляются новые средства и технологии, важные с точки зрения информатизации образования. Перечислить 
и, тем более, изучить их все невозможно. Важно понимать, что при определенных условиях многие из этих 
технологий способны существенно повлиять на повышение качества подготовки специалистов. 

 
Summary 

This article discusses the various types of information and telecommunication technologies. Every year there are new tools 
and technologies that are important from the point of view of education informatization. List and, moreover, it is impossible to 
explore them all. It is important to realize that under certain conditions, many of these technologies can significantly affect the 
quality of training of specialists. 
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 IN FORMATION OF LINGUACULTURAL COMPETENCE 

 
Д.С. Аленов – 

магистрант 2 курса КазУМОиМЯим.Абылай хана 
 
Abstract: 
In this article the author analyses the importance of foreign language education in modern world. The final goal of it is 

formation of intercultural communicative competence, one subcompetence of which is linguacultural. The author names the 
cognitive-linguacultural methodology as a universal conceptual basis of theory of foreign language education. Modern foreign 
language education plays an important role in formation of a person as a subject of intercultural communication. In this paper 
you can find different viewpoints on linguacultural competence. The connection between notions of “culture” and “language” 
are defined from different aspects. The process of informatisation has become widespread in all spheres of life. Of course, it 
has a great impact on the foreign language education. Many teachers use different interactive communicative technologies at 
their lessons. The author shows that usage of interactive technologies in foreign language education gives huge opportunities 
in achieving the final goal. 

Keywords: Informationand communication technologies, competence, linguacultural competence, intercultural 
communicative competence, reconceptualization, Internet technologies. 

 
Nowadays a question of the application of new information technologies in education is raised quite often. This is 

especially important in the field of foreign language education, where the use of computer technology has never been 
strongly developed. Today, when information is a strategic resource of social development, and knowledge is the 
relative and unreliable subject, because it quickly becomes obsolete and requires constant updating in the information 
society, it is clear that modern education is a continuous process. 

Integrative informational processes of the contemporary world makes the social order to the system of higher 
vocational education to train graduates with a commitment to vocational training, to master new professions, abilities to 
intercultural and professional interaction with colleagues from different countries, and therefore the ability of 
intercultural communication and self-development in the foreign language educational environment. 

The basic direction of the modernization of the domestic system of higher vocational education to ensure its new 
quality is a competence based approach. The introduction of competence-based approach seriously affects all 
components of the learning process and “requires a substantial revision of the educational content, methods of teaching 
and traditional control-assessment systems”[1, p.110]. V.I. Karasik, quoting thoughts of V.D. Shadrikov, states, that this 
approach defines the competence of the graduate, which includes professional knowledge, skills and professional 
important qualities of personality [2, p.75]. The basic characteristic of this notion remains a single complex of 
competencesemployed in professional activities [3, p.9]. According to Russian scientists (D.A. Ivanov, V.K. 
Zagvozdkin, I.A. Zimnyaya, etc.), the competence based approach is a new way to achieve tenure in the quality of 
education. 

It follows, that education is a goal-seeking process of training and education on behalf of individuals, society and the 
State, and leads to the mastery of cultural, moral, and emotional attitude towards the world, experience in professional 
and creative activities, the protectors of the spiritual and material achievements of humanity. In other words, mankind 
must learn to develop a culture of continuous lifelong learning. 

Developed by Kunanbayeva S.S. a cognitive-linguacultural methodology, as a universal conception of the modern 
theory of foreign language education, provides an innovative approach to modeling language of the educational process. 
According to cognitive linguacultural methodology in language learning situations out of the country of studied 
language, "foreign language education" defines as an industrial sphere, which has its own, different from the "language 
teaching" theoretical and methodological frameworks and approaches. 

Modern foreign language education plays an important role in formation of person of the subject of intercultural 
communication, able to act as a subject of the dialogue of cultures and the use of foreign language in a variety of 
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situations in intercultural everyday and professional communication. A foreign language as an academic discipline 
includes in its contents not only linguistic knowledge, but also knowledge about national standards, marked the spiritual 
richness of the language, the characteristic social traits, cultural and cross-cultural peculiarities of foreign language 
reality. 

Means to form the ability for intercultural communication is language acquisition. Info-communicative approach to 
foreign language education makes the formation of students' skills of interaction. With the advent of modern digital 
equipment such as multimedia computers, video projectors, screens and electronic networks there are fundamentally 
new opportunities for studying foreign languages, related to foreign language environment and rendering not only 
physical or informational objects, but also "essential" (semantic). 

Thus, today a human needs not only new practical skills and theoretical knowledge, but also the ability to develop 
these skills and knowledge. American futurologist A. Toffler in the 50-s of the last century, warned about the rapid 
obsolescence of knowledge and the need for lifelong learning like "on/off", where traditional lectures should give way 
to a multitude of interactive teaching methods, from role-playing games to computer workshops[4, p.88]. Continuous 
education, or education through life, is the way of human existence in the information society and the process in which 
he/she currently participates, almost from birth to old age. 

Structure of intercultural communicative competence reflects a system that generates the cross cultural-
communicative foreign language level, consists of several subcompetences, one of those is linguacultural. This 
subcompetence forms in language personality the primary picture of the world based on his/her native culture, as 
linguacultural reflection of national linguistic consciousness and mentality, and lays the foundations of 
"reconceptualisation" passing to FL. 

Many scholarsfocus their attention on the notion of "linguacultural competence" nowadays. It is a system of 
knowledge of the culture, as embodied in the national language and a set of special skills for putting this knowledge into 
practice. Linguacultural research has a long tradition. European linguacultural tradition is connected with the names of 
F. de Saussure, R. Jacobson, R. Barth, T. Van Dijk. A notable contribution to the linguistic theory of cultural and 
situational models was made by l. Wittgenstein, G. Gadamer, G. Guillaume, M. Heidegger, N. Chomsky, K. Jaspers. V. 
Humboldt stood at the beginnings of the world view determination of peoples through their languages. His ideas were 
continued in the writings of A.A. Potebnya, as well as A. Meillet, J. Vanderies, E. Benvenis. 

The content of linguacultural competence of students cannot be expanded without consideration of notions such as 
"language" and "culture", features of the relationship and interaction of which were received by the interdisciplinary 
area "cultural linguistics" and the ideas of the last have been adapted by pedagogical science. Culture interrelates with 
the language, because language as communication means absorbs everything that deals with cultural and traditional 
competency, broadcasted due to language from generation to generation. On the basis of this new idea the cultural 
linguistics appeared, which, by definition, V. V. Vorobiev, is a complex scientific synthesizing discipline that studies 
the relationship and interaction of culture and language in its functioning and to reflect this process as a coherent 
structure of units in the unity of their linguistic and cultural content by systemic methods and focus on current priorities 
and cultural setting [2, p.36]. According to KarasikV.I., “cultural linguistics is an integrated area of scientific knowledge 
about the relationship and interaction between language and culture” [2, p.78]. G.G. Slyshkin notes that in cultural 
linguistics there are two directions: "from language unit to the culture unit and from cultural unit to the unit of 
language" [3, p. 10]. Traditional linguistics perspective on the relationship of language and culture "is an attempt to 
resolve the linguistic tasks using some presentation on culture". It must be said, that I.I. Haleyeva, V.P. Furmanova, G. 
Ter-Minasova, I.L. Tsaturova, V.V. Safonova studied the various aspects of the problem of integrating culture into 
foreign language teaching in the past two decades. Among the studies aimed at the practical development of methods of 
teaching foreign language with its cultural component, we can call the works of B.C. Borisov, N. Kulibina, S.Yu. 
Illyina, L.P. Strumila, V. Otshepkova,  N.B. Ishkhanian, A.N. Bogomolov, E.N. Grom, T.P. Popova, P.V. Sysoyev and 
others. 

All of the above mentioned researchers emphasize the importance of learning a foreign language as a component of 
culture and recognize the fact that this is a new stage of development of this perspective, corresponding as to the 
increased needs of the educational process as better understanding of the relationship of language and culture and its 
reflection in the practice of language teaching. 
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In culturallinguistics a language is seen as a phenomenon of culture, cultural-historical environment, forming the 
linguistic personality. 

Emphasizing the linguacultural competence among others, we want to point out its importance and role in the 
achievement of quality training of future specialists.  

A range of issues related to informatization, presents extremely rapid development and universalization of 
telematics - a single computerized system. This is a qualitatively new information infrastructure of the society, which 
brings together computer networks, television, satellite communications etc, which create local, regional, and global 
information systems. The worldwide network of the Internet today becomes a leader among the many variants of 
telecommunicative technology. 

Information and communication technologies based on Internet, telecommunication networks and intelligent 
computer systems offer new generations of exciting, hitherto unknown features of the free dissemination of knowledge 
and information around the world. This makes it possible to speak of a global system of knowledge beyond the local, 
narrow national contexts. This knowledge brings together the cultures of different peoples, is characterized by a variety 
of sources, is based on the global information infrastructure and human activities such as science and technology, 
politics and economics, culture and education. 

The use of information and communication technologies leads to overcome age, temporal and spatial barriers and 
brings to everyone an opportunity for lifelong learning. People of all ages, everywhere, in very different circumstances, 
constantly learn new things. Thus, they form a learning society. 

Learning foreign languages each year becomes an increasingly acute problem. Now youth clearly understands that 
knowledge of a foreign language and better of several foreign languages is an essential requirement for successful 
employment and career growth in the modern world.  

Improvement of learning technologies ocupies one of the first places among the many new directions for the 
development of education, attracting in the past two or three decades the focus of researchers by challenges of 
highereducational institutions. 

Today a priority in language teaching is to focus on the formation of intercultural communicative competence, all 
other aim (educational, pedagogical, developing) are in the process of implementing this goal. 

The communicative dominant of the languageteaching, represents a serious claim to the content and forms of 
organization of educational process. The communicative approach in the modern sense intends of teachingintercultural 
communication and formationof ability to interact on the intercultural level, that constitute the basis of theInternet 
functioning. 

Moreover, the Internet helps in development of skills that are important not only for the intercultural 
communication. This is primarily due to the cognitive operations: analysis, synthesis, abstraction, comparisons, verbal 
and semantic prediction, etc. Thus, skills and abilities that are generated with the help of Internet technologies, go 
beyond linguacultural competence, even in the "language" aspect. The Internet develops social and psychological 
competences of the students: their confidence in themselves and their ability to work in a team; creates a positive 
learning atmosphere, performing as a means of interactive approach. 

Communicating in the true language environment provided by the Internet, students find themselves in these 
situations. Involved in a wide range of meaningful, realistic, and achievable targets of interest, students are 
spontaneously and adequately respond to them that stimulates the creation of original utterances, not templated 
manipulation language formulas. 

Mastering of intercultural and linguacultural competences is impossible without communication practices, and the 
use of Internet resources in the foreign language classroom in this sense is simply irreplaceable: a virtual environment 
of Internet makes it possible to reach the temporal and spatial scope, giving its users the ability for authentic 
communication with real people on a topical theme for both parties. However, we must not forget that the Internet is the 
only auxiliary technical means of training, and for best results, you must correctly integrate its use into the lesson. 

Analyzing it, we came to the conclusion that linguacultural competence is the ability of an individual to perform 
intercultural communication, is based on 1) knowledge of lexical units with national-cultural semantics and the skills to 
apply them in situations of intercultural communication; 2) possession of sociocultural-related situations to national-
specific patterns of behaviour using communicative techniques adopted in the ethnic culture; 3) ability to use 
background knowledge (historical-cultural, socio-cultural and ethno-cultural) to achieve intercultural understanding 
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with native speakers, i.e. linguacultural competence - the ability and willingness to make an adequate understanding and 
interaction with representatives of other linguaculturalsocium based on learning about the world, as reflected in 
language and forms of the cognitive foundation of communication. 

Mastering intercultural communicative competence is impossible without communication practice, and use of 
resources the Internet at the lesson of a foreign language in this sense is simply irreplaceable: the virtual environment 
allows to exceed the scope of time and space, giving to its users an opportunity for authentic communication with real 
interlocutors on themes actual for both parties. 

Communicating in the true language environment, provided by the Internet, students find themselves in the real life 
situations. Involved in the solution of a wide range of significant, realistic, interesting and achievable tasks, pupils are 
taught to react to them spontaneously and adequately. 

 
 

Түйіндеме 
Осы мақалада автор ақпараттық коммуникациялық технологияның игерушілігінің артықшылықтарын 

лингвомәдени құзырдың құралымында саралайды.  
 

Резюме. 
В этой статье автор анализирует преимущества использования информационных коммуникационных технологий 

в формировании лингвокультурологической компетенции.  
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ДАМЫТЫП ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН  ТАПСЫРМАЛАР ЖҮЙЕСІ 
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Қорқыт Ата атындағы ҚызМемУ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада автор дамытып оқытуда пайдаланылатын тапсырмалар жүйесі жайында атап көрсетті. Оқу 

тапсырмалары жаңа технология бойынша оқытудың дидактикалық жағдайларын алдын ала басқаруға мүмкіндік 
беретін  осы заманғы аса маңызды факторларының біріне жатады.Дәлірек айтсақ тек дұрыс құрастырылған 
тапсырмалар жүйесі ғана оқу нәтижелерін алдын ала болжаудың механизмі болып табылады. Көпшілік жағдайда 
оқытушылар оқушылардың тапсырманы орындамауы олардың оқу материалын білмегенінен немесе білігінің 
жотығынан емес, оқу тапсырмалары өз қабілеттерін пайдалануға мүмкіндік бермейтініне байланысты болып жатады. 

Оқушылыардың оқу әрекеттерін жоспарлы түрде басқару үшін мұғалімге оның оқу тапсырмаларының опера-
циялық құрылымы  белгіленген педагогикалық  мақсаттар мен жоспарланған білім нәтижелеріне сәйкес келуі тиіс. 

Тірек сөздер:  дамытып оқыту, оқу тапсырмалары, жадыны, зейінді, логиканы  дамыту,  жіктеу, заңдылықтарды 
табу,  тұлғаны дамыту. 

 
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,  

  ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында» 
  Н.Ә. Назарбаев 

  
Мектеп оқушысының немесе жоғары оқу орнының студентінің ақыл-ой қабілетін барынша дамытып оқыту 

білім беру мекемелерінің маңызды міндеттерінің біріне айналып отыр. Осы тұрғыдан дамытушы сабақтың 
және оқушыны дамытушы құрал ретінде оқу-танымдық тапсырмалардың рөлі арта түсуде. 2014 жылдың 27 
қаңтарындағы «Мәңгілік ел» атты Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Біз қолжетімді 
және сапалы білім беруді дамыту бағытын дәйекті жүргізудеміз», - деп атап көрсете келіп, білім мен кәсіби 
машық – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің  негізгі бағдарларын  айқындап 
берді [1,2].  Қайсы бір пән болмасын оның әрбір сабағы оқушы тұлғасын дамытуға бағытталуы тиіс. Ал қандай 
сабақты дамыту сабағы деуге болады? В.С. Безруковтың пікірінше тұлғаның рухани, психикалық, физио-
логиялық немесе денесінің өсуі және дамуына жол ашатын және адамгершілік, эстетикалық, зияткерлік және 
еңбек тәрбиесі арқылы әлеуметтік қалыптасуға мүмкіндік беретін тұлғаның ішкі құрылымында өзгерістер 
туғызатын сабақты дамыту сабағы деуге болады [2]. Сабақты дамыту сабағына айналдыру үшін мұғалім 
мыналарды жүзеге асыруы тиіс: 

сабақтың репродуктивті сұрақ-жауап жүйесін және тапсырмалар типтерін күрделендіріп, оны орындау үшін 
адамның әртүрлі психикалық саналары (ес, зейін, ойлау, сөз және т.б.) іске қосылатындай етіп жасауы керек; 
бұған проблемалық сұрақтар, ізденістік тапсырмалар, бақылауға арналған тапсырмалар, практикалық сипатты 
есептер шығару, зерттеу тапсырмалары мүмкіндік береді. Жаңа материалды баяндау сипатын өзгерту және 
оны проблемалық, эвристикалық ізденіске түрткі болатындай етіп ұйымдастыру қажет. Сабақтың міндеттерін 
қоюға оқушыларды тартып, өткізілу жоспарын бірге жасау, бірге жүргізу, әрекет нәтижелерін бақылауға және 
өзіндік бақылауға, бағалауға, өзіндік бағалауға, өзара бірін-бірі бағалауға тарту арқылы оқушыларды сабақ 
үстіндегі танымдық үдерісте өзін басқаруға, өзін реттеуге баулу. Оқушылар лаборант, ассистент, мұғалімнің 
көмекшісі, консультант бола алады. 

Оқу тапсырмалары осы заманғы оқытудың маңызды факторларының бірі болып табылады, ол оқытудың 
дидактикалық шарттарын басқаруды алдын-ала жоспарлауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, дұрыс құрас-
тырылған тапсырмалар ғана оқу нәтижелерін алдын-ала білудің механизмі болып табылады. Оқытушылар 
білім алушылардың тапсырманы орындамау себебі оның оқу материалын білмеуінен емес, оқу тапсырмалар 
жүйесінің олардың  қабілеттерін ашуға мүмкіндік бермейтіндей етіп құрастырылғанынан болатын жағдайлар-
мен жиі ұшырасады [3]. Оқушылардың оқу әрекеттерін жоспарлы басқарып отыру үшін, оқу тапсырмаларын 
жасау құрылымы алға қойылған педагогикалық мақсаттарға және жоспарланған білім нәтижелеріне сай 
болатындай етіп жасауға үйренуі тиіс. Әлі күнге педагогикада дидактикалық материалды саралау, қанша 
қиындық деңгейі болу керек, қандай тапсырмалар барлық деңгейге енгізілуі керектігі жайлы  ғалымдар  бір 
шешімге келе алмай отыр. 
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Дидактардың жалпы пікірінше, бірінші деңгейге мазмұны қарапайымырақ және репродуктивтік білімді 
тексеруге бағытталған тапсырмалардан тұруы тиіс,  екінші деңгей – ойлау тәсілдерін пайдалануды қажет ететін 
тапсырмалар, ал үшінші деңгейге шығармашылық сипатты тапсырмалар жатқызылуы қажет. 

Дамытушы оқу-танымдық  тапсырмалардың бірнеше түрін қарастырайық [4]. Жадыны дамытуға арналған 
тапсырмалар. 

Жады – адамның химиялық немесе басқа әртүрлі ақпараттарды есінде, жадында сақтау, ұстау, қайта өңдеу 
және жаңғырту үдерістері. Сондықтан, жадыны дамыту үшін химиялық білім беру үдерісінде химиялық 
ақпараттарды жадында сақтау, ұстау, жаңғырту және қайта өңдеу тәсілдерін жүзеге асыруды талап етеді. 

Жазусыз жадында сақтау. Білім алушыларды әр текті ақпараттарды (фактілер, әлемнің көрнекті химик-
терінің аты, жаңа химиялық термин, аталуы және т.б.) есте сақтауға үйрету және оны есте сақтауға үйрету 
және осы есте сақтау кезінде ешбір жазуларға қарамай, ауызша қайталауы тиіс. Осындай тапсырмалар сөй-
леуге де үйретеді. 

Жадыны және сөйлеу дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар. 
«Химиялық реакциялардың жылдамдығы» тақырыбына берілген сөздерін және сөз тіркестерін пайдаланып 

үш бөліктен тұратын әңгіме жазып, тақырыбын бер. 
Химиялық реакция, бөлшектердің хаостық бей-берекет қозғалысы бөлшектердің соқтығысуы, өзара 

әрекеттесуші бөлшектердің энергия запасының жеткіліктілігі. 
Белгілі бір уақыт өлшемінде әрекеттесуші және түзілген заттардың концентрациясының өзгерісі, V=∆C / ∆t 
Температура әрекеттесуші заттардың беткейлігі, катализатор және ингибиторлар. 
  Ақпаратты қайталау арқылы есте сақтау 
Білім алушыларды химиялық ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдағаннан кейін бірден оны санада 

қайта-қайта жаңғыртып қайталау арқылы есте сақтауға болатындығына көздерін жеткізу. 
 Мнемоникалық (грекше mnemonikon – есте сақтау өнері) жадыда немесе есте сақтау – есте сақтауды жеңіл-

дететін тәсілдер. Жасанды ассоциациялар жасау арқылы есте сақталатын оқу материалының көлемін ұлғайтуға 
болады. Сондай-ақ есте сақтау үшін қарама-қарсы ұғымдарды пайдаланып «антонимдерді табыңдар» тапсыр-
масын пайдалануда жақсы нәтиже береді: 

а) диссоциация... 
ә) анион... 
б) бейметалл... 
в) анод... 
г) тотықсыздандырғыш... 
д) акцептор... 
Есте сақталатын химиялық нысандар және нақты символдармен әріптермен, графикалық және сызба-

нұсқалық жазулар арасында байланыстар орнату ең көп тараған тәсілдердің бірі. Оған Шаталовтың тірек-
конспектілері, логикалық – құрылымдық сызба-нұсқалар, жадынамалар жатады. 

Саналы түрде ұғымын есте сақтау – түсінген, ұққан нәрселерді бейне түрінде және белгілі химиялық 
фактілермен, ұғымдармен, теориялық қағидалармен байланыстыра отырып есте сақтау. 

Эмоционалды есте сақтау – қызықты және ерекше химиялық оқу материалын пайдаланып, білім алушыда 
жарқын эмоционалдық реакция туғызу және сол эмоция арқылы есте сақтау. Ондай тәсілдерге өлең жатады.. 

Ойлауды дамытуға арналған тапсырмалар: 
«Бейорганикалық қосылыстардың генетикалық байланысы» тақырыбына жазылған өлеңде жай заттар 

туыстығы мықты «жанұя» түзетіндігі, бірақ бір-біріне қарсы  «жау» екендігі айтылып есте сақтауға 
оңтайланады:  

«Қышқыл мен негіз ғасырлар бойы жау болды, 
Жақын туыс болса да, мәмлеге келмес дау болды. 
Атысса да, соғысса да жеңімпаз болмас ешқайсы, 
Нәтижесі – күйдірмейтін, бүлдірмейтін тұз бен су болды».  

Мектеп оқушыларына «Заттар патшалығындағы заттардың айналымдары жайлы ертегі жазыңдар» ал, 
студенттерге «Ақуыздар» тақырыбындағы семинар-сабақтан журналистік репортаж жаз деген тапсырмалар 
оқу материалын есте сақтатып қана қоймай, олардың қабілеттерінің ашылуына себеп болады. 

Сондай-ақ, фантазияны да пайдалану жақсы нәтиже береді: натрий – «зұлым», өйткені ол «суды өлтіреді», 
оны қызартады, түтіндетеді, күкірт «сұлу» әдімілік массасы үшін таптырмас зат, оттек-«ақ патша» тіршілік 
негізі, сутек – «Ер төстік» - «сиқырланған» металдарды қосылыстарынан тотықсыздандырады. 
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Әртүрлі жадыны (көру, есту, моторлы) дамытуға арнайы әдіс-тәсілдер қолданылады. Ойлауды дамытуға 
арналған тәсілдер: 

Ойлау – шындықты бейнелейтін психикалық үдеріс, адамның шығармашылық әрекетінің жоғары формасы. 
Психологияда ойлаудың негізгі формаларын: өнімді (шығармашылық), репродуктивті-өнімді емес 
(шығармашылық емес). Теориялық, практикалық, көрнекі-әсершіл, көрнекі-бейнелік және сөз-логикалық деп 
береді. Химиялық білім беруде ойлаудың оңтайлы дамуы дегеніміз-ойлаудың аталған формаларының 
жетілдірілуі және оларға лайық әдістерді қолдану.  

Химияны оқыту барысында білім алушының шығармашылықпен ойлауының дамуы мына біліктердің 
қалыптасуынан көрінеді: 

Оқу болжамдарын ұсынуы және дәл тұжырымдауы. 
Қолда бар химиялық теорияларды және заңдарды белгілі фактілермен құбылыстарды түсіндіруге пайдалана 

алуы. 
Химиялық ұғымдардың анықтамасын дұрыс тұжырымдай алуы. 
Фактілер негізінде дұрыс тұжырымдарын жасау арқылы жалпы қорытындыға әкелетін пайымдаулар 

тізбесін құрастырып өз ойын логикалық реттілікпен қысқаша баяндай алуы 
Талдай, синтездей алуы, салыстыру, абстракциялау, нақтылап тұжырымдау, жүйелеу, интеграциялау 

операцияларын жүргізе алуы 
Химиялық білім беру үдерісінде практикалық ойлау негізінен практикалық міндеттерді шешумен байла-

нысты, бірақ ол теориялық ойлаудың логикалық операцияларын қажет етеді. Білім алушылардың практикалық 
ойлауы химиялық эксперимент жасау кезінде, химиялық нысандарды моделдегенде, химиялық приборларды, 
аппараттарды құрастырғанада, яғни әртүрлі сипатты практикалық іс-қимылдарды орындау кезінде дамиды. 

Оқу еңбегіндегі шығармашылықпен ойлаудың негізгі психологиялық белгілері қандай болды? Олар: 
Ұсынылған шешімнің (субъективті) жаңашылдығы 
Ұсынылған шешімнің тиімділігі 
Сол бір оқу проблемасын шешудің көп нұсқалы болуы 
Стандартты шешімнің болмауы 
Жаңа шешім табуға ұмтылу. 
Білім алушылырдың шығармашылықпен ойлауының дамуының маңызды шарты олардың әртүрлі оқу 

әрекетіне қатысуы, табысқа ұмытлуға түрткі болу және «жолың болады» деп сену болып табылады. 
Көрнекі-әрекетшіл ойлаудың дамуы білім алушылардың қасиеттері мен өзара қатынасын анықтау негізінде 

аса қажет нақты химиялық нысандармен тікелей өзара әрекеттесуі басталады.  
Көрнекі-бейнелі ойлау химиялық нысандардың өзгермелі бейнесі негізінде әрі қарай жүретін өзгерістер, 

химиялық ұғымдарды қорытындылау және түрлендіру арқылы реалды химияны оқытудың бейне формасында 
көрінуін қалыптастыру.  

Сөз-логикалық ойлауды дамыту химиялық білім беру үдерісінде сөзді, химиялық терминді, атауларды 
дұрыс таңдалуы тілді сауатты меңгеру арқылы өз ойын нақты және жинақы жеткізуі түрінде жүреді.  

Ойлауды дамытуға арналған тапсырмалар 
А. Ойлау операцияларын орындауға тапсырма 
Сәйкестік табуға тапсырма.  
Заттардың атауларының санына сәйкес келетін әріптерді таңдаңдар:  
1.  Көмір қышқылы                       A.   HgO 
2.  Сынап  (II) оксиді                     Б.   Мn2О7 
3.  Мырыш гидроксиді                  В.   Ва(ОН)2 
4.  Азот қышқылы                          Г.    Н2СО3 
5.  Марганец (VII) оксиді              Д.  Zn(OH)2 
6.  Фторсутек қышқылы                Е.   HF 
7.  Фосфор (V) оксиді                    Ж.  Р2О5 
8.  Барий гидроксиді                      3.   HNO3 
Заңдылықтарды табуға арналған тапсырмалар 
А. Формулалардың реттілігі бойынша заңдылықтарды анықтап, заттардың қатарын жалғастырыңдар: 
1.  AgCl, Cu(OH)2, BaSO4, Zn(OH)2,... 
2.  Na2S04, CaCO3 MgS04, BaCO3,... 
3.  H2SO4, NaOH, KC1, HC1, KOH, AgNO3,... 
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Жіктеуге берілетін тапсырмалар. 
Азоттың қосылыстарынан: HNO3, HNO2, NH3, N2O, N2, NO3, Mg3N2 бөліп жазыңдар: 
а)  тек тотықтырғыш қасиет көрсететінін; 
б)  тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететінін; 
Салыстыруға тапсырмалар. 
А.Берілген жоспар бойынша металдық байланысты иондық және коваленттік байланыспен салыстырыңдар: 
1.   Байланыс түзуге қатысатын бөлшектер. 
2.   Байланыстың түзілу механизмі. 
3.   Кристарлық торлардың түйіндеріндегі бөлшектер. 
 Ойлау әрекеттерін орындауға арналған тапсырмалар 
А, Б, С, Д элементтері АБСД3 құрамды қосылыс түзеді. А элементінің атомының ядросының құрамында 11 

протон бар. Б элементі екі атомды газ түзеді, оның молекулалық массасы өте кішкентай. С элементінің екі 
энергетикалық деңгейі бар, оның сыртқы қабатының аяқталуына неше электрон жетпесе сонша электроны бар. 
Д элементі барлық оксидтердің құрамына кіреді  және С элементімен фотосинтез үдерісінде кең қолданылатын 
СД2  қосылысын түзеді. 

АБСД3 құрамды қосылыстың формуласын анықтап, оны систематикалық жүйемен ата. 
 Негіздеуге тапсырмалар 
А. «Электролит» ұғымының маңызды белгілерін пайдаланып келесі тұжырымдарды негіздеңдер. 
1. NaCl, HNO3, Ва(ОН)2 электролиттер, себебі олар суда ерігенде иондарға ыдырайды.... 
2. Қант, спирт, глицерин бейэлектролит, себебі суда ерігенде иондарға ыдырамайды.... 
3. H2SO4, H2SiO3 – қышқылдарының біреуі ғана  электролит болады, себебі H2SiO3суда ерімейді. 
4. NaOH, АI(ОН)3 —негіздерінің біреуі ғана  электролит болады, себебі АI(ОН)3 суда ерімейді. 
Дәлелдеуге арналған тапсырмалар 
Кеңсе силикат желімінің құрамында натрий мен калийдің барлығын тәжірибе жүзінде дәлелде. 
Химиялық теңдеуді толық жаз. 
Ұсынылған алгоритмнің дұрыстығын бағалаңыз.  
Реакция теңдеуін құрудың өзіңіздің алгоритміңізді ұсыныз. 
Арнайы құрастырылған тапсырмалар оқушының білімі мен білігін тереңдетіп қана қоймай, тұлғасының 

жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. 
 

Резюме 
В данной статье говориться об учебных заданиях которая  являются  одним из важнейших факторов совре-

менного развивающего обучения, позволяющим заранее спроектировать управление дидактическими условиями 
обучения. Именно система верно составленных заданий является механизмом, с помощью которого можно 
предвидеть учебные результаты.  

 
Summary 

The article is about educational tasks of the most important factors of the sovrekmenny training, allowing in advance to 
design management of didactic conditions of training. The system of truly sostavklenny tasks is the mechanism by means of 
which it is possible to expect educational results.  
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 Аннотация: 
В статье рассматриваются современные личностно – ориентированные технологии. Решение задач и проблем в 

обучении иностранному языку. Сотрудничество отечественной иевропейской образовательных систем создает 
мощную мотивацию для студентов казахстанских вузов, так как они будут видеть реальную возможность применить 
полученные на занятиях по иностранному языку знания в конкретной жизненной ситуации. Несомненно, возрастает 
и востребованность специалистов со знанием иностранных языков на рынке труда, что является еще одним 
дополнительным стимулом к использованию современных подходов в изучении иностранного языка. Все это влечет 
за собой и изменения в требованиях к уровню владения языком, определение новых подходов к отбору содержания и 
организации материала. 

Ключевые слова: Иностранный язык, современные технологии, коммуникативное обучение, личностно-
ориентированное обучение, проектные технологии. 

 
Обучение иностранным языкам в высших учебных заведениях Республики Казахстан на современном этапе 

требует новых подходов, так как активное участие нашей страны в мировых экономических и политических 
процессах предполагает широкомасштабную подготовку студентов, готовых не только к обучению в рамках 
образования европейских университетов, но и к дальнейшей профессиональной деятельности. Такая 
подготовка подразумевает не только традиционное, фактическое владение всеми аспектами языка, но и, 
прежде всего, формирование понятийного аппарата обучаемых, дающего возможность культурно-
образовательной ориентации и деятельности в европейских высших учебных заведениях.  

Сотрудничество отечественной иевропейской образовательных систем создает мощную мотивацию для 
студентов казахстанских вузов, так как они будут видеть реальную возможность применить полученные на 
занятиях по иностранному языку знания в конкретной жизненной ситуации. Несомненно, возрастает и 
востребованность специалистов со знанием иностранных языков на рынке труда, что является еще одним 
дополнительным стимулом к использованию современных подходов в изучении иностранного языка. Все это 
влечет за собой и изменения в требованиях к уровню владения языком, определение новых подходов к отбору 
содержания и организации материала. Таким образом, главная цель современных подходов в преподавании 
иностранных языков в вузах заключается в формировании всесторонне развитой личности студента, его 
теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения и 
поведения, позволяющей ему быть равным партнером межкультурного общения на иностранном языке в 
бытовой, культурной и учебно-профессиональной сферах. 

Перспективными и эффективными современными технологиями обучения французскому языку являются: 
дистанционное обучение посредством глобальной сети, информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), современные психолого-педагогические технологии (обучающие, ролевые, деловые игры и др.). 
Естественно, что в современной педагогике крайне перспективна технология коммуникативного обучения, то 
есть обучения на основе общения. Коммуникативная методика допускает лишь уроки на языке, а не о языке. 
Коммуникативное обучение также предполагает и учет личностных особенностей учащихся, так как только 
личностный уровень позволяет интенсифицировать коммуникативную мотивацию, обеспечить 
целенаправленность говорения и т.д. Технологией коммуникативного обучения иностранным языкам 
занимались Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин и др.  

Следует отметить, что в современной педагогике признаны довольно эффективными личностно-
ориентированные технологии обучения иностранному языку, которые следует рассмотреть подробнее. 
Личностно-ориентированное обучение (Personality-centered Education) – это обучение, «обеспечивающее 
развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как 
субъекта познания и предмета деятельности». Главной характеристикой личностно-ориентированного 
обучения иностранным языкам является его психотерапевтическая основа, под которой следует понимать 
«формирование и развитие принципиально новых, психически комфортных, ситуативно-адекватных, 
безопасных для самого человека и общества способов взаимопонимания между людьми в профессиональной 
деятельности и в личной жизни».  
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Поскольку центром всей образовательной системы в технологии личностно-ориентированного обучения  
является индивидуальность студента, то и методическую основу представляет индивидуализация и 
дифференциация учебного процесса или так называемое разноуровневое обучение. 

Разноуровневое обучение (личностно-ориентированное обучение) – это педагогическая технология 
организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 
материала, что дает возможность каждому студенту овладевать учебным материалом на разном уровне, но не 
ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого студента; 
это технология, при которой за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 
этим материалом, творческому его применению. В существующей практике обучения все чаще возникают 
проблемы, связанные с неоднородностью состава учащихся в одной учебной группе: по их учебным 
возможностям, общим и специальным способностям, индивидуальным особенностям, интересам, уровню 
воспитанности. Решению всех этих задач и проблем могут способствовать личностно-ориентированные 
технологии, которые предполагают учет индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Основными трудностями в обучении французскому языку являются недостаток активной устной практики 
в расчете на каждого ученика группы, отсутствие необходимой индивидуализации и дифференциации 
обучения. Специфика иностранного языка, как известно, заключается в том, что мы обучаем не основам наук, а 
навыкам и умениям в различных видах речевой деятельности. Цель обучения французскому языку - овладение 
коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается обучение не столько системе языка (лингвистической 
компетенции), сколько практическое овладение иностранным языком. Основной принцип личностно-
ориентированного подхода – в центре обучения должен находиться ученик, а не учитель, деятельность 
познания, а не преподавания. Если мы обучаем практическому владению тому или иному виду речевой 
деятельности, то обучатьэтому можно лишь через практику в этом виде деятельности. На уроке большую часть 
времени должны практиковаться учащиеся. Вот почему к личностно-ориентированным технологиям обучения 
иностранным языкам Е.С. Полат относит обучение в сотрудничестве (cooperative learning). Это технологии, 
которые позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 
потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», эти 
технологии могут обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности 
каждого ученика группы, предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить новый языковой 
материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и умений. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе французскому языку не только легче и 
интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только 
академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе 
решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи – и все это исключительно 
посредством французского языка. 

Также не менее эффективной технологией личностно-ориентированного обучения является так называемый 
метод проектов. 

В последние годы все более широкое распространение в практике обучения иностранным языкам находят 
проектные технологии. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных, творческих методов. 

Популярность проектных технологий обусловлена тем, что они позволяют решать задачи развития 
творческих возможностей студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для 
решения познавательных и практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, 
анализировать полученную информацию. 

На уроках французского языка необходимо учить студентов выражать свои мысли и проектные идеи на 
иностранном языке, рассуждать над возможными путями решения поставленных перед ними речевых проблем 
таким образом, чтобы студенты акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а язык выступал в функции формирования и формулирования этих мыслей. Этому 
способствует грамотное использование проектных технологий. 

Современные тенденции образования, социальные и индивидуальные потребности требуют внесения 
изменений в традиционную систему изучения иностранных языков. Современные стандарты образования 
нацелены на формирование коммуникативной компетенции у обучаемого, на развитие у него глубоких знаний, 
которые он смог бы применить на практике. Новые тенденции современного общества требуют формирования 
самостоятельной личности, способной к активной учебной деятельности, к применению результатов этой 
деятельности на практике. Анализ существующих педагогических технологий показал, что их использование  
в обучении иностранному языку оказывается эффективным, если преподаватель умеет адаптировать их к 
учебной ситуации, к уровню учащихся, к предметному материалу. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада француз тілін оқытуда жаңа технологияларды қолдану арқылы жеке тұлғаны тәрбиелеудің 

жолдары айтылады. 
 

Summary 
In the article modern personal-orientated technologies are considered. Solving tasks and problems in the learning of 

foreign language. 
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Аңдатпа: 
Мақалада қазіргі қарыштап дамып отырған техника заманында отбасы тәрбиесінің маңыздылығы мен тіл 

тазалығына мән беріп, мәдениетті сөйлей алу жағдайлары мен өз ұлтының қадір-қастиетін бағалай білетін, тілі мен 
салт-дәстүрін бағалап,  құрметтей білетін ұрпақтың  өсіп-жетілуінің қажеттілігі жөніндегі мәселелер қарастырылады. 
Баланың алғашқы ұстазы ол – отбасындағы ата-анасы, сол үшін балаға өмірге келген сәтінен бастап жауапкерші-
лікпен бағыт-бағдар беріп отыру, оның адами келбетін қалыптастыруға ықпал ету сияқты баланың тәрбиесіне ата-
ана бірлікте мән берген жөн, сонымен қатар балаға үлкен үмітпен сенім артуы қажеттігі жайында сөз қлзғадық. Міне, 
сол үшін де әрбір ата-ана өзінің ана тілін балаға үйретуді алдына мақсат етіп қойып, Ел басының «Қазақстанның 
болашағы қазақ тілінде»деген тұжырымын естен шығармауы тиіс – деген ойға келеміз. 

Тірек сөздер: сөйлесу, карута тори, отбасы, ата-ана, тәрбие.     
 
Ежелгі египеттің бір патшасы Аристотельден: Сізше баламды қайсы кезден бастап тәрбиелесем жарар             

еді? – деп сұрапты. Сонда Аристотель патшадан:  
Балаңыз туғалы қанша уақыт болды? – депті. 
Алты айдан асты – деп жауап берді патша. 
Онда балаңыз алты айлық тәрбиеден кеш қалыпты – деген екен Аристотель  
Міне, осыдан біз бала тәрбиелеудегі отбасы тәрбиесінің қаншалықты маңызды екендігін білеміз. 
Бүгінгі біз өмір сүріп отырған XXI ғасыр ақпаратпен техникалар күн сайын қарыштап  дамып отырған 

заман, сол себепті   қоғамға саналы, рухы биік, парасаты жоғары ұлтжанды  ұрпақ қажеттігі басты мәселе 
болып отыр. 

Қазір елімізде отбасы тәрбиесіне байланысты оқулықтардың әлі де болса жеткіліксіздігімен, кейбір жас ата- 
аналардың бала тәрбиесіне немқұрайлы қарауынан  отбасы тәрбиесіндегі кейбір олқылықтардың орын алып 
отырғанын байқаймыз. Ешқандай ата-ана балам жаман болсын демейді, сәби кезінде бала қаталдықтан көрі 
мейірімді көп мұқтаж етеді. Баланың ақаусыз жан-жақты жетілуі үшін  ата-ана  баламен отбасында  тығыз 
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қарым-қатынаста болып, баланың еш кедергісіз білім алып дамуына жағдай жасауы тиіс. Баланың мінезін 
дұрыс қалыптастыра білу, баланың айтқан пікірімен санасу, оны әрқашан шабыттандырып мақтап отыру, бала-
ның әркездегі өтінішін ескеру, оған  жеке тұлға ретінде қарым-қатынас жасау, кемшілігін бетіне баспай одан 
шығар жол тауып қателікті дер кезінде түзету баланың тәрбиесіне үлкен ықпал ететіні белгілі. 

Баланың алғашқы ұстазы ол – отбасындағы ата-анасы, сол үшін балаға өмірге келген сәтінен бастап жауап-
кершілікпен бағыт-бағдар беріп отыру, оның адами келбетін қалыптастыруға ықпал ету сияқты баланың тәр-
биесіне ата-ана бірлікте мән берген жөн, сонымен қатар балаға үлкен үмітпен сенім артуы қажет. Баланың 
ақылды, білімді болып өсуіне оның толыққанды отбасы болуы да үлкен ықпал етеді, сонымен қатар ата-анасы 
білімді, парасатты болып, оқығаны мен көргені көп болса, оның бала тәрбиелеудегі ықпалы да зор болады. 
Отбасы тәрбиесінің балабақшадан айырмашылығы, балабақшада белгілі бір бағдарламамен, оқулықтарға 
сүйеніп топтағы барлық балаларға бірдей тәрбие жұмыс жүргізіледі, ал отбасында балаға ондай міндетті оқу-
лықпен байланыстырып қарым-қатынас жүргізілмейді, отбасында тәрбиелеудің артықшылығы бала ата-ана-
сына өз ойын ашық жасырмай айта алады. Мәселен, хакім Абайдың  жетінші қара сөзінде «бала анасынан екі 
түрлі мінезбен туады, бірі ішсем жесем – бұл тән құмарлығы, бірі не көрсе соған талпынып «ол немене, бұл 
неге бүйтеді» деп үлкендердің мазасын қоймайды бұл жан құмарлығы, сәби кезінде баланың білгісі келген, 
үйренгісі келгенін  ата-ана үлгі – өнеге көрсету арқылы баланың сұрағына жауап беріп, оның  білгісі кеп тұрған 
тән құмарын қанағаттандырып баланың дұрыс тәрбиесіне жол ашқаны дұрыс. [1] 

Кейбір ата-аналар балаларының кемшілігін өздерінің материалдық жағдайының төмен болуымен 
байланыстырады, бала тәрбиесінде ата-ананың жағдайынан бұрын білім деңгейінің төмен болуы мен  балаға 
көңіл бөлмеуі әсер етіп,  күнделікті күйбең тіршілікпен балаға дұрыс көңіл бөле алмайтын жағдайлар жиі кез-
деседі. Балаға тәрбие беруден бұрын ата-ана өзі білімді болып, баланың сұрағына қанағаттанарлықтай жауап 
беріп, балаға ұрыс-керісті емес, үлгілі өнегені көрсете білудің қажеттілігі күн санап артып отыр.  

Баланың мінез-құлқын дұрыс қалыптастыру, баланы кішкентайынан еңбекке баулу, адамдардың еңбек 
арқылы биік жетістіктерге жеткенін әңгімелеп отыру, баланы еңбек іс-әрекетіне бейімдеуге ықпал етеді. Ата-
аналар кейде үлкен балаларына да кішкентай деп қарайды, оған көмектесу борышымыз деп, оның өзі істей 
алатын істерінің бәрін жасап, дайындап алдына әкеліп береді, бұған дағдыланған  бала  өзі қолынан келетін істі 
істемей өзгелердің көмегіне сүйеніп, есейгенде көптеген қиыншылықтарға кездесіп жатады. Сол үшін бала 
отбасында өзіне өзі қызмет жасауды үйренсе ол бала бірте-бірте өзінің жас ерекшелігіне сәйкес еңбек түрімен 
айналысуға бейімделеді, мен де отбасы мүшесімін деген үлкен жауапкершілік сезімі туындап, кейін  жақсы 
дағды күнделікті  әдетке айналады. 

 Ата-аналар бала тәрбиесін, бала бақшада тәрбиешінің міндеті деп бар жауапкершілікті тәрбиешіге жүк-
тейді, балаға білім, тәрбие, отанды, елді – жерді сүюге баулу,  бұлардың бәрі тілдік қарым-қатынас яғни «сөй-
лесу», «сөз» арқылы жүргізіледі. Ата- ананың өзінің ұлттық тілінде дұрыс мәдениетті тәлім-тәрбие беруі,  
баланың оның есінде мәңгі сақталып қалады. Осы тұрғыдан алғанда, баланың ерте жастан өз ана тілінде емес 
өзге тілде сөйлесуі оның ойын дұрыс дамытуға кері әсерін тигізеді,  баланы тәрбиелеу неғұрлым ерте басталса 
нәтижесі де соншалықты тиімді болады. Бала тәрбиесіндегі «баланы үш жастан бұрынғы уақытта өзінің ана 
тілінде сөйлету ең тиімді де нәтижелі кезең», – деп есептейді ғалымдар.[2]  

Демек, үш жасқа дейінгі кезеңде балаға өз ана тілін үйрету өте маңызды болып саналады, олай болса балаға 
тілді ерте жастан үйретуге мән берген жөн. Осы орайда, дана  халқымыздың «ана сүті – бойды өсіреді, ана тілі- 
ойды өсіреді» болмаса, «бала тілін білмегеннің бір ноқаты жетпейді, ана тілін білмегеннің мың ноқаты 
жетпейді» деген ой-тұжырымы тілдің мән-мағынасын түсіндірудегі өмірлік қағида болып табылады. Отбасын-
да өзіміздің ана  тілімізде сөйлеп, ұлттық тіліміздің  қадір-қасиетін, шұрайлы бай тіл екендігіне көңіл бөлуіміз, 
ана тілін құрметтеуге, дәріптеуде ықпалы зор. Ана тіліміздің құдыретін балалардың санасына жеткізіп отыру-
ды ата-ананың ешқашан естен шығармағаны үнемі назарда болатын жайт. Күнделікті бала тәрбиесінде ана 
тіліміздегі өлең жолдары мен жаңылтпаштарды қайталатып, әңгіме, ертегі айтқызу, жұмбақ шешу баланың 
ұлттық тілде ойлай білу дағдысын жетілдіріп, сөздік қорын дамытудың бірден-бір құралы болып есептеледі.   

Егер екі тілде сөйлеген бала яғни, отбасында орысша балабақшада қазақша сөйлесе онда ол балабақшадан 
қазақша білім алды деген сөз. Балабақшада қазақша білім алып, үйде оны орысша қайталаса, онда ол баланың 
тілі екі жақтылы болып қалады, не анда жоқ не мында жоқ, нәтижесінде баланың логикалық дамуы кедергіге 
ұшырап, үйренген білімін отбасында қайталап айтып беруден қысылып, ойы тұйыққа тіреліп, алған білімі 
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нәтижесіз болады. Бала тілін шұбарлап, анық сөйлей алмайды, өз ойын жеткізе  алмау жайттары кездеседі, әр 
сөзге тоқтап-тоқтап түсініксіз ұғымдарды қайталайтын болады. Мұндай жағдайда бала жасқаншақтап, 
көпшіліктің алдында сөйлеуге батылы жетпей, өз пікірін бөлісуден бас тартып күннен-күнге шетке ысырылып, 
білгенінен білмегені көбейе береді. Міне, сол үшін де әрбір ата-ана өзінің ана тілін балаға үйретуді алдына 
мақсат етіп қойып, Елбасының «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» деген тұжырымын естен шығармауы 
тиіс – деген ойға келеміз. [3] 

Ғылымы мен техникасы қарыштап дамыған озық елдердің қатарындағы  Жапон халқы, бала тәрбиесінде 
өздерінің  ата дәстүрін сақтай білуге ерекше мән беретіні белгілі, ойын арқылы балаға салт-дәстүрлерімен 
қатар әдет-ғұрыптарын да үйретеді. Мәселен, жапондардың бала тәрбиелеу үрдісінде  «Карута тори» деген 
ойынның шарты бойынша, ойынға қатысушы әрбір балаға, байырғы әдебиеттен жүз жырды жаттап айтып беру 
міндеттеледі екен, мұны жаттағанда баланың танымы өсіп, сөздік қоры көбейе түседі. Сол үшін де олар өздері-
нің ұлттық тілдерін баланың бойына сіңіріп, содан кейін өзге тілді үйретеді, ал бұл баланың өз ана тілінің 
жүрегінің түбінде мәңгі сақталып, өшпес із қалдыруының ең тиімді тәсілі болып саналады екен.  

Қорыта келгенде, перзентінің саналы да тәрбиелі азамат, өз ұлтының, тілінің жанашыры болып өсуі жолын-
да әрбір ата-ананың белсенділік танытуы оның азаматтық борышы, ұрпақ алдындағы міндеті. Ал, әлемдік 
деңгейдегі өз ұлтының жетістігін, салты мен дәстүрін, тарихы мен әдебиетін, өнері мен мәдениетін біліп, 
ұлттық көзқарасының қалыптасуы қазіргі жастардың бабалар рухы алдындағы азаматтық парызы. Сондықтан 
да, қазақ тағылымындағы «балам білім қусын десеңіз, бесігінде-ақ білім шоғын көсеңіз»  деген аталы сөзі әрбір 
ата-ананың күнделікті  отбасы тәрбиесіндегі басты ұстанымы болуы тиіс деп білеміз. 

 
 

Резюме 
В данной статье рассматриваются вопросы семейного воспитания. Сегодня, в свете интенсивной научной 

технологии семейное воспитание имеет важное  значение при воспитании  поколения, которое владеет культурой 
родной речи, уважительно относится к своим народным традициям и родному языку.      

 
Summary 

The article under consideration deals with the problem of family upbringing.  Today in the era of high technology the 
society needs the generation who should realize the value of the native language, respect his/her country tradition. It is sure 
that these issues are formed in the family and family upbringing is of great importance. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Абай Қ. Қара сөздер. – Алматы, 1998. 4-5б. 
2. Выготский Л.С.  Психологическое исследование. – М., 1956. – 426-428 б. 
3. Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы. – Алматы: Дәнекер, 2001.7 б. 
4. Айгүл Мұқатайқызы.Баланың бақыты тәрбиеден. – Ұрымжы, 2009. – 91-94 б. 
5. УДК 78.345  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

60 

УДК 37.046.16  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В  ПЕРИОД  АДАПТАЦИИ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ  ВУЗА 

 
Н.В. Зайцева – магистр педагогики кафедры «Музыкальные дисциплины» 

СКГУ им. М.Козыбаева, г. Петропавловск 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов творческих специальностей в 

период адаптации к образовательной среде вуза. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации 
процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему среднего профессионального образования в условиях 
модернизации образования.  Однако, ускорение процессов приспособления первокурсников к новому образу жизни 
и деятельности, исследование психических состояний, возникающих в учебной деятельности, выявление факторов и 
условий, способствующих повышению адаптивности, являясь чрезвычайно важными задачами, остаются во многом 
нерешенными 

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, адаптация, образовательная среда. 
 
Приоритетным среди направлений, по которым ведётся реализация концепции образования, является 

решение проблемы адаптации обучающихся  в высших учебных заведениях и переход от парадигмы обучения 
к парадигме образования.  Так как от степени успешности адаптации студентов к условиям обучения зависит 
успешность процесса обучения, в дальнейшем профессиональная карьера и личностное развитие будущего 
специалиста, то  следует рассмотреть ряд аспектов эффективности самостоятельной работы, которая 
определяется её правильной организацией: 

– роль самостоятельной работы студентов в образовательном пространстве; 
– теоретико-методологические основы организации самостоятельной работы студентов в период 

адаптации к образовательной среде вуза; 
– мотивация самостоятельной работы студентов в процессе адаптации к обучению; 
– организация и формы самостоятельной работы в условиях адаптации к  
– образовательному процессу в вузе. 
Показателем адаптации студентов к обучению в вузе является  приспособленность к новым требованиям 

учебного процесса. 
Находясь ещё в стадии неуверенности и неопределённости своего выбора и перехода их одного учебного 

заведения в другое (школа-вуз) для студента начинается главный и трудный адаптационный  период в жизни. 
Состояние первоначальной адаптации характеризуется общим эмоциональным напряжением, вызванном 
главным образом недостатком информации о специальности, об учебном заведении, о системе обучения, о 
новом коллективе и о своём положении в нём. Новые условия, изменившийся ритм жизни – это дополни-
тельная психологическая нагрузка. Процесс адаптации порой растягивается на неопределённое время, 
отрицательно влияя на обучение студента. Способность адаптироваться – одна из особенностей личности, 
формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью которой является образовательное 
учреждение, где человек формируется как профессионал и личность. 

Подготовка специалиста, адаптированного к профессиональной деятельности должна учитывать 
личностные особенности студентов. Они исследованы А.Адлером, А.Бандурой, А.Маслоу, К.Роджерсом,                        
С.Л. Рубинштейном, З.Фрейдом [1,7]. 

В основу личностно-ориентированного обучения положены индивидуализированный и дифференцирован-
ный подходы; они являются базой технологии личностно-ориентированного и адаптивного обучения. 
Вопросам личностно-ориентированного образования посвящены исследования Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней [9], А.М. Столяренко, Т.И. Шамовой, И.С. Якиманской [5]. 

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьни-
ка в систему среднего профессионального образования в условиях модернизации образования. Однако, ускоре-
ние процессов приспособления первокурсников к новому образу жизни и деятельности, исследование психи-
ческих состояний, возникающих в учебной деятельности, выявление факторов и условий, способствующих 
повышению адаптивности, являясь чрезвычайно важными задачами, остаются во многом нерешенными. [4]     

Всё это можно преодолеть, если коллектив предлагает активные методы овладения  знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учётом 
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потребностей и возможностей личности. Речь идёт не просто об увеличении числа часов на самостоятельную 
работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации 
учебно - воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 
формировать у студента способность к саморазвитию, творческому применению знаний, способам адаптации к  
профессиональной деятельности в современном мире. 

Проблема овладения будущими педагогами – музыкантами навыками самостоятельной  работы является 
одной из наиболее актуальных в музыкальной педагогике. Её значимость, прежде всего, обусловлена 
специфичностью подходов к овладению музыкальным мастерством как разновидностью художественного 
творчества. Основной предпосылкой сформированности структуры самостоятельной работы в исполнитель-
ском классе при этом выступает развитие самостоятельности мышления личности и, соответственно, 
воспитание умения инициативно и творчески созидательно заниматься на музыкальном инструменте, в классе 
вокала или в классе дирижирования. 

Важность освоения  студентами методики  самостоятельной работы во многом определяется и 
многообразием форм их будущей профессиональной деятельности, непосредственно связанных с игрой на 
инструменте. Б.Л. Кремнштейн (ученица Г.Г. Нейгауза и автор одной из первых работ, посвящённых развитию 
самостоятельности в процессе музыкального обучения) подчёркивала: «Выходя на самостоятельную дорогу, 
молодой музыкант должен уметь ставить перед собой определённые задачи и разрешать их с большей или 
меньшей степенью мастерства, в зависимости от таланта и уровня культурно-художественного развития. 
Главной задачей учебных заведений со специальностью «Музыкальное образование» является подготовка 
молодых специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности» [5]. 

Дирижёрская и инструментальная подготовка  будущего  педагога-музыканта включает значительное число 
видов учебно-исполнительской деятельности, осуществляемых студентами самостоятельно: изучение (разбор) 
нового материала, работа над произведениями для эскизного освоения, подготовка сочинений педагогического 
репертуара, чтение музыки с листа и др. Подобный объём требует, прежде всего, самостоятельного осмысле-
ния студентом художественных задач музыкального сочинения, овладения соответствующим комплексом 
исполнительских приёмов, умения определить степень сложности предложенного задания, систематизировать 
музыкальный материал и др. Таким образом, определение способов выполнения данных задач и раскрытие 
возможной методики самостоятельного освоения вышеназванных  видов учебной деятельности в период 
адаптации к образовательной среде вуза, а так же  методическое обеспечение таких дисциплин как «Хоровое 
дирижирование», «Изучение школьного репертуара. Общее дирижирование», является важной составляющей 
учебного процесса.  

Анализируя  сложившуюся образовательную ситуацию в сфере высшего образования, были выявлены 
основные противоречия, обуславливающие актуальность исследования: 

 между требованиями общества к современному специалисту, объективной потребностью учреждений 
высшего профессионального образования в студентах, имеющих достаточный интеллектуальный потенциал и 
реально низким уровнем готовности выпускников школ к обучению; 

 существующим традиционным опытом организации адаптации  в процессе получения студентами 
высшего профессионального образования и современными требованиями к адаптации, позволяющей формиро-
вать готовность к обучению,  и развивать познавательную активность студентов; 

 потребностями общества в компетентных специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональ-
ных и личностных качеств, способных профессионально адаптироваться в постоянно меняющихся условиях  и 
формализованным характером образовательного процесса, не учитывающего индивидуальные особенности и 
субъективный опыт студентов [9]; 

 между потребностью высших учебных заведений в  психолого-педагогическом сопровождении 
самостоятельной работы студентов творческих специальностей в период адаптации к образовательной среде и 
недостаточно чётком понимании её сущности. 

Дидактическая   адаптация - выражается в определенном уровне овладения общеучебными умениями и 
навыками, в формировании некоторых необходимых качеств личности, в развитии устойчивого положитель-
ного отношения к учению. 

Объективный показатель: соответствие личности требованиям к модели выпускника. 
Субъективный показатель: отношение к учебе, к будущей профессии, оценка перспектив обучения. 
Адаптация как процесс может достигать различных результатов, отражаясь  в трех уровнях: оптимальном, 

допустимом, критическом.  Процесс адаптации  проходит несколько стадий: 
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стадия ознакомления: студент получает информацию о новой ситуации в целом, критериях оценки 
различных действий, об эталонах, нормах поведения; 

стадия приспособления: студент переориентируется, признавая главные элементы новой системы 
ценностей, но и сохраняет многие прежние установки; 

стадия ассимиляции и аккомодации: приспособление к среде, идентификация с новой группой, а также 
преобразование среды, уподобление себе. [6] 

Процесс адаптации может достигать различных результатов, отражаясь в трех уровнях: оптимальном, 
допустимом и критическом (недопустимом). Каждому виду и уровню адаптации определены критерии и 
показатели.  Так, в качестве критериев дидактической адаптации выступает академическая успеваемость, 
самостоятельность при решении определенных проблем, связанных с обучением, удовлетворенность 
образовательным процессом. 

С целью выявления особенностей  адаптации студентов к образовательной среде вуза   проведённая  
диагностика группы первого курса специальности «Музыкальное образование» Северо-Казахстанского 
государственного университета и студентов факультета Искусств ОмГПУ  приняли участие 105 человек. В 
качестве основного метода было избрано анонимное анкетирование, дополненное целенаправленным 
наблюдением в стенах вуза. 

Основными показателями уровней адаптации стали: успеваемость (промежуточные аттестации и зимняя 
сессия), активность первокурсников в общественной и научно-исследовательской работе. Обобщение 
педагогического опыта, теории и практики адаптационной деятельности вузов с учётом новых социально - 
экономических условий,  систематизация подходов к организации самостоятельной работы студентов в период 
адаптации является одним «процесс адаптации», «самостоятельная работа студентов», «организация 
самостоятельная работы студентов» на основе междисциплинарного подхода: «Хоровое дирижирование», 
«Изучение школьного репертуара. Общее дирижирование».  

Проводились исследования с целью определения дезадаптации студентов, специфических характеристик 
организации самостоятельной работы студентов творческих специальностей. 

Этот этап связан с выбором и теоретическим обоснованием темы исследования; с формулировкой 
гипотезы, проблемы, цели и задач исследования, определения понятийного аппарата и составления программы 
исследования; осуществления поиска эффективных путей организации самостоятельной работы студентов. 

Во время этого этапа применялись такие методы исследования, как творческий анализ научной литературы, 
методы сбора и обработки информации, изучение документов. 

Второй этап предусматривал определение организационно- педагогических условий адаптации студентов к 
образовательной среде вуза, выявления специфики  адаптации студентов к образовательному процессу  
специальности «Музыкальное образование». На данном этапе проводился мониторинг успеваемости 
студентов, окончивших первый курс, изменение их мотивационных характеристик, выявлялись причины 
сложностей, возникающих у студентов в период первого года обучения. Определялся состав педагогических и 
организационных условий, применение которых позволит студентам пройти период адаптации успешно. 
Также определялись критерии успешности адаптации, разрабатывался и совершенствовался  методологи-
ческий инструментарий в области организации самостоятельной работы студентов. На данном этапе 
основными методами работы были анализ и синтез научной и практической информации,  констатирующие 
методы обработки данных. 

Третий этап был посвящен разработке подходов к организации самостоятельной работы студентов в 
процессе адаптации к образовательной среде вуза, выявлению организационно-педагогических условий, 
формулировке  подходов к разработке программных мероприятий по организации самостоятельной работы  в 
период адаптации к образовательной среде вуза, систематизации результатов исследования, определению 
результативности разработанных и применяемых подходов определения уровня успешности адаптации. 
Проводилась работа по оформлению магистерской работы, уточнялись выводы. 

Основными методами работы являлись тестирование, методы экспертных оценок и систематизации 
информации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
 разработаны и апробированы научно-методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов по исполнительским дисциплинам (дирижирование) специальности «Музыкальное образование»; 
 определены критерии и показатели адаптированности студентов к образовательной среде вуза. 
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Түйіндеме 
Мақала шығармашылық мамандық студенттерінің жоғары оқу орнының ортасына бейімделу кезенінде өзіндік 

жұмыстарын ұйымдастыру мәселесіне арналады. 
 

 
Summary 

The article is devoted to tie problem of independent students work creative specialities organization during adaptation  the  
spheve of nigher   educational institute. 
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
 Г.А. Колесникова – к.п.н., доцент кафедры «Музыкальные дисциплины» 

СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск 
 

Аннотация:  
В статье рассматриваются проблемы подготовки бакалавров по специальности «Музыкальное образование», 

связанные с большим количеством дисциплин общеобразовательного блока и перспективы в разработке новых 
образовательных программ, способствующих расширению сфер профессиональной деятельности выпускников. 

Ключевые слова: бакалавр музыкального образования, кредитная технология, стандарт, дополнительное 
музыкальное образование. 

Основным приоритетом активного процесса модернизации национальной системы музыкально-педагогического 
образования в Республике Казахстан,  как составной части мирового образовательного пространства, является 
достижение такого качества подготовки специалистов, которое даст им возможность достойно конкурировать на 
международном рынке труда.  

Ключевые слова: образование,  искусство, музыкальное образование, зубрить.  
 
Центральной идеей реформирования высшего образования стало вхождение Казахстана в Болонскую 

систему на правах полноправного партнёра. В результате попытка унифицировать учебные планы в  соответ-
ствии с требованиями Болонской конвенции имеет как положительные, так и отрицательные последствия. 

С одной стороны, введение бакалавриата в систему музыкального образования обеспечивает большую 
демократизацию и доступ широких слоёв населения для получения музыкального образования. С другой 
стороны, недооценка специфики искусства привела к тому, что в классификаторе специальностей  
бакалавриата Республики Казахстан, специальность «Музыкальное образование»  оказалась в разделе «Образо-
вание», а не в разделе «Искусство», что отрицательно повлияло на качество подготовки выпускников. К тому 
же унификация стандартов по направлению «Образование» демонстрирует снижение уровня подготовлен-
ности педагогов-музыкантов. Европейские образовательные музыкальные программы бакалавриата по 
содержанию, эффективности, результатам обучения  в большинстве случаев уступают традиционной системе 
обучения, сложившейся в странах СНГ, т.к. диплом бакалавра музыкального образования может получить 
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музыкант, поступивший без музыкальной подготовки и проучившийся 4 года.  В большинстве стран дальнего 
зарубежья отсутствует государственная система начальной музыкальной подготовки, и музыкальные навыки 
дети приобретают, посещая частные платные занятия с педагогами.  

Одним из важнейших приоритетов, как в Казахстане, так и во всём международном образовательном 
пространстве становится создание инновационной, интегральной системы преподавания. Как показывает 
мировой опыт, высокоразвитые страны, такие как Англия, Япония, Южная Корея, Китай  для увеличения 
своей конкурентоспособности усиливают материальные и интеллектуальные ресурсы, воспитывая у молодёжи 
музыкальную  и, в целом, художественную подготовку, что положительно отражается на развитии и 
экономики и культурно-интеллектуального потенциала этих государств [1]. 

В реализации намеченных целей по продвижению кредитной технологии  обучения в Республике Казахстан 
предпринимаются конкретные действия: создаются новые образовательные программы, открываются новые 
специальности, проводятся мастер-классы, приглашаются для сотрудничества зарубежные специалисты. Но 
применительно к музыкальному образованию остаётся много проблем. Это связано с разрушением и 
медленным восстановлением системы дополнительного музыкального образования, недостаточным внима-
нием к эстетическому воспитанию в общеобразовательных школах, сокращением часов по предметам музыка, 
искусство,  изобразительное искусство,  организации кружковой работы. 

Особенностью учебных планов вузов дальнего зарубежья по музыкальным специальностям является 
отсутствие дисциплин цикла ООД: экология, социология, основы экономической теории и др. Общеобязатель-
ные стандарты  ГОСО  Республики Казахстан 2010 унифицировали блок дисциплин цикла ООД, сделав его 
единым для всех педагогических специальностей, без учёта специфики подготовки педагогов-музыкантов [2]. 
Это привело к тому, что в первом семестре из музыкальных дисциплин остались только «Основы теории 
музыки», «Музыкальный инструмент» и «Хоровой класс». Следовательно, студенты, выбравшие специаль-
ность «Музыкальное образование», уже заведомо ограничены в количестве получаемых кредитов по специаль-
ным музыкальным дисциплинам. Будущим учителям музыки предлагается изучать популяцию зайцев, строить 
графики движения воздушных потоков, что вряд ли пригодится им в дальнейшей профессиональной практи-
ческой деятельности и вызывает естественное недоумение и отторжение. Более того, те студенты, которые 
поступают на платную форму обучения, не могут понять, почему они должны платить за то, что им не 
пригодится в будущем, изучать те дисциплины, которые прямо или косвенно не связаны с получаемой 
профессией.  Логично возникает вопрос о полном международном соответствии нашего диплома и западного. 
Не упрекнут  ли завтра нашего выпускника в недостаточном освоении профилирующих, базовых дисциплин и, 
как следствие, своей непосредственной специальности? И кому он потом объяснит, что его учили не петь и 
играть на музыкальных инструментах, а «зубрить» классификацию типов растений: хамефиры, фанерофиты, 
терофиты, гемикриптофиты и др. Причём, к примеру, содержание дисциплины «Экология» одинаково для 
студентов всех специальностей, но почему-то экологи не изучают музыкальные дисциплины, а будущие 
педагоги-музыканты обязаны. Да ещё и в таком же объёме!? Специальность «Музыкальное образование» 
целесообразней отнести к области «Искусство», что позволит сохранить накопленные традиции, принципы 
музыкальной науки, преемственность иначе это чревато серьёзными последствиями.  

Музыкальное образование должно постоянно обновляться и совершенствоваться, но на основе накоплен-
ного опыта, а не его разрушении. Процесс классического обучения педагога-музыканта рассчитан на последо-
вательное формирование творческо-исполнительских навыков. Студенту необходимо освоить образова-
тельные программы, которые не могут сократиться до какого-то минимума за счёт музыкальных дисциплин, 
так как в этом случае не будет полноценного результата профессиональной музыкальной подготовки.  

Маркетинговые исследования, систематические запросы в сфере культуры, искусства и музыкального 
образования в различных регионах Казахстана свидетельствуют о  возрастающей потребности в специалистах-
музыкантах – педагогах. Наглядным показателем является 100% трудоустройство выпускников в учебных, 
творческих коллективах. Высшие учебные заведения Казахстана обладают высокими научно-интеллектуаль-
ными ресурсами профессорско-преподавательского состава и хорошей материально-технической базой, что 
позволяет эффективно использовать имеющийся потенциал для подготовки квалифицированных кадров в 
области музыкальной педагогики и исполнительства. 

Республика Казахстан активно поддерживает инновационные изменения  в образовании и культуре. Создан 
национальный центр повышения квалификации научно-педагогических кадров «Орлеу», который проводит 
курсы повышения квалификации  для системы начального, среднего и высшего образования по различным 
направлениям: «Современные цифровые технологии в преподавании и обучении», «Современные подходы в 
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системе непрерывного образования», «Технологии саморазвития, самосовершенствования, самореализации» и 
другие.  

Содержание статьи не исчерпывает обозначенной проблемы в подготовке бакалавров музыкального 
образования, а предполагает продолжение дискуссии по волнующей теме. 

 
Түйіндеме 

Мақалада «Музыкалық білім» мамандығының бакалаврларын дайындауда, түлектердің кәсіби қызметтер 
саласын кеңейтуге мүмкіндік туғызатын жалпы білім беретін пәндер блогының санының көптігіне және болашақта 
жаңа білім беру бағдарламаларын өңдеуге байланысты мәселелер қарастырылады.   

 
Summary 

This article discusses the Bachelor degree majoring in "Music education" associated with many disciplines of general 
education block and prospects in the development of new educational programs that promote the expansion of spheres of 
professional activity of graduates. 
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Abstract: 
In this article higher education urgency and importance of education in modern society can hardly be overestimated. 

Firstly, education is a priority value that provides a socio-economic progress of society and is an important source of 
motivation of humanbehavior. Secondly, it is one of the main factors in solving many social problems, by creating the best 
opportunities to achieve high quality education for each citizen. Thirdly, it is the guarantee of cultural development, economic 
prosperity and political stability of the state. At the same time in contemporary society education is an integral part of the 
formation and reproduction of the middle class. Thus, higher education is one of the most important factors where students act 
as direct participants of the educational process, and become potential members of the society. Its presence is an indicator of 
positivity of ongoing economic, social and educational reforms. At present, the process of intensive reforming Kazakhstan's 
educational system is being carried out, aimed primarily at achieving international standards of education and integration into 
the global educational and informational space.  

Key words: knowledge, globalization, competency, practicalskill, multicultural, ICT.  
 
Education is recognized as one of the most important long-term priorities of the Strategy "Kazakhstan-2020". In 

early 2011, in his message to the nation, the President of Kazakhstan mentioned that for the modern citizen of 
Kazakhstan the knowledge of foreign languages is a welfare that must own everyone. The Head of the State told about 
the urgent need for the knowledge of the English language even in the early 90 s. It was at that time when Nursultan 
Nazarbayev set the task of the state's active integration into the world community. 

But it is difficult to realize this task without knowledge of English, as this language is the global language of 
communication both in the business environment and in everyday life. Finally, 80% of the information on the web sites 
and many worldwide libraries is written in English. Therefore, the President is right to call the youth of our country to 
actively master this language. [1] 

The modern world is changing rapidly. Globalization, integration of Kazakhstan into the WTO and the post-
industrial society are becoming the purpose and logic of the development of civilization: an approach from purely 
technical skills to the intellectual and information technology quality. Therefore, the question of the organization of a 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

66 

student’s knowledge of a foreign language becomes important, an individual who is able to actively participate in a 
multinational and multicultural communication, having a strong sense of understanding and respect for other cultures 
and ways of living in peace and harmony with people of different nationalities, races and creeds. As a participant of any 
kind of multicultural contacts, people interact with other cultures, often significantly different from each other. All the 
above mentioned issues demand from students an ability to use the knowledge they got at the university in real life 
situations. It is not an easy task for students as it requires from them practical skills. 

Teaching practical skills is very different from teaching knowledge or theory and itrequires some special 
considerations. Within an educational institution, the learning ofpractical skills is most often associated with workshops 
and laboratories, specialistmaterials and equipment, smaller class sizes and, frequently, longer blocks of time forpractice 
or rehearsal. For the open and distance learning environment, theteaching of practical skills poses considerably more 
difficulties than the teaching ofknowledge and theory. The first question asked by the teacher who faces the challenge 
of teaching practicalskills via ODL is “How do I do it?” Development of students’ practical skills in teaching English 
plays a crucial role. Within teaching any foreign language one of the main objectives is to enable students to use the 
foreign language in practice, i.e. in real life situations. 

Practical skills relate to the application of knowledge, theory and skills students have developed in higher education 
to complete ‘real life’ tasks.  When undertaking practical tasks, students need to use their common sense, to be 
proactive and follow health and safety procedures.In many learning environments, the word “competency” has replaced 
the term “practicalskill.” The terms are not entirely interchangeable as competencies can also include theapplication of 
knowledge and theory not associated with practical skills. But in general, the demonstration of a practical skill can also 
be described as demonstratingcompetency. 

Teaching practical skills requires using very precise instructions to enable the learner tofollow the process and to 
repeat the skill. Most often this involves using both visualclues and text or audio prompts. It certainly requires special 
skills in an instructor ifthere are no visuals. For open and distance learners, the most frequently used methodfor teaching 
practical skills is using print-based illustrations of step-by-step procedures. 

There are many careers that require practical skills and several others which have practical elements including, for 
example, geography field work, teaching, laboratory work, dance or nursing.For most science teachers, practical work 
ispart and parcel of what tea chingan  dlearning in science is all about.  Given  that  sucha  large proportion  of 
time inscience  lessonsis spent on practical work, it is important to be able to justify that amount of time by 
understanding the purposes of this type ofactivity as a tool for teaching and learning. The associated report has a list of 
activities that could be considered practical work. These fall into two main categories: 

Core activities: Investigations, laboratory procedures and techniques, and field work. These ‘hands-on’ activities 
support the development of practical skills, and help toshapestudents’understandingofscientificconcepts andphenomena. 

Directly related activities: Teacher demonstrations, experiencing phenomena, designing and planning investigations, 
analyzing results, and dataanalysisusing ICT. These are closely related to the core activities and are either a key 
component of an investigation, or provide valuable first-hand experiences for students.A range of activities were also 
identified which complement, but should not be asubstitutefor, practical work. Thesecomplementary activities include 
science-related visits, surveys, presentations and role play, simulations includinguse of ICT, models and modelling, 
group discussion, and group text-based activities. They have an important roletoplay suppor tingpractical 
workindevelopingunderstandingofscienceconcepts. 

To demonstrate practical skills students should be able to: 
Apply knowledge:  
- use knowledge and skills learnt during your course to complete practical work-based tasks and problems. 
- as graduates, they  are  likely to face real life challenges which are somewhat removed from the theoretical 

knowledge obtained during higher education, so they will have to adapt what they have learnt to meet the needs of the 
real life situation. 

- recognize when and how your educational knowledge can be applied to a life situation. 
Experienced colleagues in the workplace are a great source of practical knowledge.  Use opportunities to ask them 

questions and learn from their experience.  Don’t think that you have already learnt everything you need to know in the 
classroom! 

Use common sense - know when something you are doing makes sense, and when it doesn’t. 
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- Know when and when not to ask for help. 
Be safe-complete practical activities safely: 
- be aware of, and follow, health and safety policy and procedures; 
- carry out a risk assessment when you are working to identify potential dangers and take action to remove them.  If 

in your role you have responsibility for others, you will have to consider their safety as well as your own. 
Use best practice - be aware what it considered best practice in the industry, role and task which you are working 

on.  Follow best practice where it is feasible and applicable to the practical situation you are working on. 
Think about your performance - be conscious of how your performance is measured and aim to complete the task or 

responsibility in line with these expectations.  Follow instructions and complete the task to the requirements. 
Be proactive - have confidence to find and take on new practical tasks and responsibilities. 
How to improve/demonstrate your practical abilities: 
Work placements offer an opportunity to apply educational knowledge and theory in a work environment.  Research 

has shown that students who participate in a work placement are more likely to obtain better degree grades. 
Accept opportunities to participate in practical sessions whenever possible. 
Get involved in relevant practical opportunities available in the community; for example, drama students could join 

community theatrical performances and archaeology students may volunteer on archaeological digs. 
Develop additional practical skills by taking a first aid or coaching course for example. Employers like proactive 

people. 
 
 

Резюме 
В данной статье рассматриваетсяметоды развития практических навыков у студентов в высших учебных 

заведениях. В статье предлагаются практические советы по формированию и развитию практических навыков 
учащихся. 

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада жоғарғы оқу орындары студенттерінің практикалық дағдыаларын дамыту жолдары 
қарастырылады. Сонымен қатар, мақалада студенттердің практикалық дағдыларын қалыптастыру және дамытуға 
бағытталған тәжірибелік кеңестер берілген.  
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БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ МАМАНЫНЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
А.Ж. Кушербаева, А.О. Мухамеджанова – 

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада болашақ шет тілі маманының кәсіби құзыреттілін қалыптастыру ерекшеліктері жайында. 

Құзыреттіліктің түрлері болашақ шетел тілі маманының кәсіби іс-әрекетінде, кәсіби қарым-қатынас жасауда, кәсіби 
жеке тұлға ретінде қалыптасуында байқалады және оның даралығын кемелденуін белгілейтіндігін көрсеттік. 
Сонымен қатар,  кәсіби даярлаудың құрамы ретінде тұлғаның мәдени құзыретін қалыптастыру маңызды болып 
табылады. Болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру мәселесі кәсіби даярлаудың құрамды бөлігі ретінде 
көптеген ғалымдардың зерттеулеріне негіз болды. Республикада бұл бағытта Қ.А. Аймағанбетованың,                               
С. Рахметованың, Б.А. Тұрғынбекованың, Ш.Х. Құрманалинаның, Т.Қ. Оспановтың, Б.М. Қосановтың,                         
Ж.Т. Қайыңбаевтың еңбектерін атауға болады 

Тірек сөздер: құзыреттілік, стандартты, жеке тұлға құзыреттілігі, арнайы құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік,. 
 
Еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық және мәдени өміріндегі өзгерістерге сай жоғары оқу орындары-

ның үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің шебері, бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан-жақты дамы-
ған маман дайындауға ұмтылуы, өзінің бүкіл қызметін осы бағытта құруы заңды құбылыс, себебі қоғам өзінің 
әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына 
талаптың жоғарылауына байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды қажет етеді [1, 41 б.]. 

Бүгінге дейін маман дайындау түрлі жолдармен жүзеге асырылып келгенімен, әрқашанда маманның 
біліктілігі, құзыреттілігі өте көкейтесті мәселе болғаны мәлім. Қазіргі таңда болашақ шетел тілі мамандарының 
кәсіби құзыреттілігі туралы ой-пікірлер маман даярлау мәселелерімен айналысып жүрген ғалымдар, психо-
логтар, педагогтар еңбектерінде көрініс табуда. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі ғалымдардың 
зерттеуіне қарағанда  болашақ маманның кәсіби шеберлігінің қалыптасуы мен даму үрдісінде құзыреттілік 
(компетентность) және құзырет (компетенция) ұғымдары пайдаланылып келеді. Ғылыми әдебиеттерде бұл 
ұғымдарға әр түрлі бағытта анықтамалар берілген. Оның біріншісі, С.Ожегов сөздігі бойынша, белгілі бір 
кәсіби қызметке байланысты, “қандай да болсын мәселеден хабардарлық, беделділік”, ал екіншісі, “қандай да 
бір істі жүргізетін жеке адамның, мекеменің мәселелерді шешуге, іс-әрекет етуге, бір нәрсені істеуге 
құқықтылық шеңбері” делінген [2]. 

Ал, маманның кәсіби құзыреттілігі дегеніміз – ол әр түрлі кәсіби бірлестіктерде бейімделуі, өнімді қызмет 
етуге керекті мәдени, және еңбек ету, сала аралық білім іскерліктері мен қабілеттіліктері [3, 53 б.]. 

Қазіргі уақытта болашақ маманның бойындағы кәсіби қасиеттер мен қабілеттіліктердің қалыптасуы, оның 
беделдігі мен кәсіби шеберлігі, педагогикалық ойлауы, ғылыми еңбекті ұйымдастыру мен біліктілікті 
жоғарылату мәселелері бойынша кең түрде әдебиеттер қоры молайды.  

Кәсіби құзыреттіліктің түрлі бағыттары ғалымдар еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Кәсіби-
педагогикалық құзыреттілік пен оның жеке түрлері В.А. Адольфтың, Е.В. Бондаревскаяның, Н.В. Кузьмина-
ның және тағы басқалардың ғылыми жұмыстарында, сонымен бірге педагогтың кәсіби құзыреттілігінің басқа 
да аспектілерін К.А. Абдульханова, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Л.И. Мищенко, М.В. Прохорова, Е.И. Рогов, 
Д.С. Савельев, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, А.И. Щербаков және тағы басқалар зерттеген [4, 78 б.]. 

Болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру мәселесі кәсіби даярлаудың құрамды бөлігі ретінде 
көптеген ғалымдардың зерттеулеріне негіз болды. Республикада бұл бағытта Қ.А. Аймағанбетованың, 
С.Рахметованың, Б.А. Тұрғынбекованың, Ш.Х. Құрманалинаның, Т.Қ. Оспановтың, Б.М. Қосановтың,         
Ж.Т. Қайыңбаевтың еңбектерін атауға болады [1]. 

Болашақ шетел тілдер мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігінің қалыптасу ерекшелігін С.А. Панина 
қарастырады. Автор оны кәсіби құзыреттіліктің жеке түрі, білім, білік, іскерлік пен дағды жүйесі ретінде 
қарастырып, мұғалімнің кәсіби әрекеті үшін қажетті педагогикалық объектерді пайдаланудағы әдістердің 
сәйкес келуі деп түсіндіреді [5].  

Жоғары оқу орнындағы болашақ шетел тілі мамандарының кәсіби құзыреттілігін бірнеше топтарға жіктеуге 
болады және ол күрделі міндеттердің бірі болып есептеледі. Құзыреттілік жеке тұлға құрылысында өзінің 
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мазмұны мен не үшін арналғанына (коммуникативті, әдістемелік, ұйымдастырушылық және т.б.) байланысты 
ғана ажыратылмайды, сонымен бірге жеке тұлғаның даму процесінде алатын роліне де байланысты жіктеледі. 

Көптеген ғылыми жұмыстарды талдайтын болсақ, оларда базалық және негізгі (ключевые) құзыреттер 
кездеседі. Базалық құзыреттер – білім, іскерлік пен қабілеттілік негізінде қалыптасатын белгілі бір іс-әрекет 
түрлерінде байқалатын және жеңіл белгіленетін құзыреттер. Негізгі құзыреттер – жеке тұлғаның барлық 
әлеммен қатынасында орнаған іс-әрекетінің мәні мен оның рухани әлемін бейнелейтін, сонымен қатар іс-
әрекеттің барлық түрінде байқалатын, өлшеу және есептеу үшін өте күрделі болып табылатын құзыреттер.   

Кейбір зерттеулерде құзыреттер басқаша жіктеледі, олар: стандартты, негізгі, және жетекші. Мұнда 
стандартты құзыреттер дегеніміз – жеке тұлғаның қызмет етуінсіз немесе ұйымдастыруынсыз мүмкін 
болмайтын құзыреттер; негізгі – әлеуметтік-экономикалық нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз 
ететін құзыреттер; жетекші – бұл болашақта инновациялық, диалог түрінде және динамикалық негізінде 
жаратуға, іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттер [6]. 

Ал Б.Т. Кенжебеков кәсіби құзыреттіліктің келесідей түрлерін ажыратып көрсетеді: 
арнайы құзыреттілік – өзінің кәсіби қызметін жеткілікті дәрежеде меңгеру, өзінің кәсіби дамуын жобалай 

білу; 
әлеуметтік құзыреттілік – бірлесе қызмет атқару, ынтымақтасу мен кәсіпке қатысты қарым-қатынасты 

меңгеру, кәсіби еңбегінің нәтижелері үшін әлеуметтік жауапкершілік; 
жеке тұлға құзыреттілігі – өзін көрсете білу мен дамытудың амалдарын, құралдарын игеру және кәсіби 

еңбектегі даралық; 
дара құзыреттілік – өзінің қабілетін жүзеге асыру, кәсіп аясында өз даралығын дамыту қабілеттілігі, кәсіби 

тұрғыдан өсуге деген дайындық, өзінің даралығын сақтау қабілеті, еңбегін ұтымды ұйымдастыруға икемділігі, 
еңбекті қиындықсыз, шаршаусыз, тіпті сергіту арқылы нәтижеге жеткізу. 

Жоғарыда аталған құзыреттіліктің түрлері болашақ шетел тілі маманының кәсіби іс-әрекетінде, кәсіби 
қарым-қатынас жасауда, кәсіби жеке тұлға ретінде қалыптасуында байқалады және оның даралығын кемел-
денуін белгілейді.  

Сонымен қатар,  кәсіби даярлаудың құрамы ретінде тұлғаның мәдени құзыретін қалыптастыру маңызды 
болып табылады.  

Мәдени құзыретті тұлға деп отырғанымыздың өзі ұлттық мәдениетпен қатар, жалпы адамзаттық 
мәдениеттен толық хабары бар, өз білім-білік қабілетін іс жүзінде жүзеге асыруға қабілетті жан болып 
табылады [7, 13 б.]. 

Болашақ шетел тілі маманының мәдени құзыреттілігін қалыптастыру туралы айтқанда, біз ең алдымен 
шәкірттердің сана-сезімін өз ұлтының мәдениеті мен ана тілін меңгеру негізінде дамыту, одан соң барып 
әлемдік өркениет жетістіктерін жалпы адамдық қасиеттер жүйесін меңгеру негізінде дамыту, яғни студенттер-
дің өз халқының тарихы мен мәдени дәстүрлерін үйрену, интеллектуалды және эмоционалды дамуы, сондай-ақ 
әлем халықтары мәдениетінің дамуындағы бір-біріне ықпалы туралы түсінігін қалыптастыру туралы айтамыз.  

Болашақ шетел тілі маманының кәсіби құзыреттілігінің оқу үрдісінде қалыптасуының маңызы зор.                 
А.Е. Әбілқасымова педагогикалық құзыреттіліктің оқыту үдерісінде қалыптасу кезеңдерін төмендегіше 
көрсеткен: 

I кезең – жалпы білім беретін мекемелерде оқылатын ғылымдардың негіздері бойынша ақпараттық құзыр-
лылық қалыптастыру, оқылатын курстың мазмұнына байланысты дағдылар мен біліктерді меңгеру бір мезетте 
іске асады. 

II кезең – жоғарғы білім алу мүмкіндіктерін түсіну, мағыналы құндылықтарды бағалау, педагогикалық 
білім алу шешіміне ниеттеуші сеп – түрткі жүйелерінің қалыптасуы. 

III кезең – педагогикалық даярлық (рейтинг жүйесі бойынша), апробация (дидактикалық ойындарда, 
педагогикалық практикада сабақ талдауға қатысу) жеке тұлғалық-бағыттылық, іскерлік тұрғысынан қарап өзін-
өзі бағалау, өз бетімен білімдену және өзін-өзі түзету жүйесін енгізу. 

IV кезең – кәсіби-педагогикалық құзырлылықты іске асыру тәжірибесін педагогикалық практикада игеру, 
кемшіліктерін ұғыну. 

V кезең – педагогикалық құзырлылықтың теориялық жағын игеру. Жобалау, теориялық бөлім алдыңғы 
кезеңдерде жоспарланса, тәжірибелік зерттеу жұмыстары педагогикалық практика мерзіміне түседі. Студент 
қысқа мерзімді эксперимент өткізеді (10-12 сабақ), кіріспе және қорытынды нақтамада оның тиімділігін 
анықтайды, оқушыларға анкета жүргізеді, математика статистика әдісін қолданып өткізген диагностикалық 
зерттеулерінің нәтижесін талдайды. Бұл өте жауапты кезең, студент өзінің педагогикалық қызметке 
«жарамдылығын» тексереді. 
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VI кезең – студенттің кәсіптік-педагогикалық дайындығының қорытындысы дипломдық жұмысты қорғау 
және мемлекеттік бағалау емтиханын тапсыру болып табылады [8]. 

Жоғарыда көрсетілгендей, болашақ шетел тілі маманының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда әр 
кезеңнін алатын орны ерекше болып табылады. Қазіргі кезде шетел тілі маманының құзыреттілігін дамытуда  
арнайы құзыреттілік – өзінің кәсіби қызметін жеткілікті дәрежеде меңгеру, өзінің кәсіби дамуын жобалай білу 
маңыздылығы мейлінше жоғары болып табылады. Сонымен қатыр, өз кәсібін жетік меңгеру бағытында 
болашақ шетел тілі мұғалімдерінің лингвистикалық, әлеуметтік, мәдени, техникалық құзыреттіліктерін бір-
біріне қатысты түрде дамытудың әдістемесі қажет болуда. Бұл туралы С.С. Құнанбаеваның еңбегінде шет 
тілдік білім берудің негізгі бағыттары мен шарттарына бағытталуы қажеттілігі қарастырылған [9]. Қазақстан-
дық ғалымдар студенттер мен оқушыларға білім беруде компетенттік үлгімен белсенді түрде жұмыс жасауда. 
Халықаралық типтегі мектептегі білім беруді басқару бойынша дайындалған еңбекте халықаралық  типтегі 
мектептер енгізген инновациялық тұрғыдан бейімделген үлгілеуде оқушылардың ғана емес жалпы білім 
алушылардың сапалы нәтижесін көрсететін компетенттік білім беру үлгісінің келесі ұстанымдарын ұсынады: 

Білім беру мазмұнының жүйелілігі мен сабақтастық ұстанымы. 
Алынған білімнің интегративті олардың қолданбалылығы іскерліктер мен компетенциялар прагматикалық 

ұстанымы. 
Білім берудің көптүрлігі мен альтернативті ұстанымы. 
Білім беруге креативтік сипат беретін компетенцияларға негізделген шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар мен жобалар. 
Оқу үрдісін ұйымдастыруда аналитикалық нәтиже мен өткірлік мәселесінің ұстанымы. 
Оқушының ізденушілік танымдық әрекетін арттыру ұстанымы.  
Білім беру мен оқыту технологиясы рефлексивті дамытушылық сипатын қамтамасыз ету ұстанымы. 
Жағдаяттық және т.б. шетел тілін оқытудың мәдениетаралық қатысымдық мақсаттарын жүзеге асыратын 

ұстанымдар. 
Қазіргі кездегі білім берудің мақсаттарының жиынтығы негізгі құзыреттіліктерді дамытуды көздейді. Оның 

негіздерінде көп мәдениетті қоғамда өмір сүруге қабілеттілік, білімді, тәжірибені қажеттіліктермен байла-
ныстыру іскерлігі, өмірлік жағдаяттарды бара-бара бағалай алу және мәселені шешу жолдарын табу және т.б. 

Сонымен, болашақ шетел тілі маманының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру оның өз елінің өркендеп 
дамуына іскерлікпен, саналылықпен қарайтын, білімді, мәдениетті, құзырлы маман болуына ықпал ететіні 
айқындалады. Олай болса, республика жоғары оқу орындарының алдында жан-жақты дамыған, саяси сауатты, 
терең теориялық біліммен қаруланған, құзырлы, адамдармен қарым-қатынас мәдениетін жоғары деңгейде 
меңгерген маман дайындау міндеті тұр. 

 
Резюме 

В данной статье рассматривается особенности формирования профессиональной компетентности у будущих 
специалистов иностранного языка в процессе обучения в высших учебных заведениях, а также рассматривается 
следующие  виды компетентности: специальная, социальная, индивидуальная.  

 
Summary 

In this article the peculiarities of formation the professional competence of future foreign language teachers in the process 
of studying in high education institution is considered, and also the following competences: special, social and personal are 
considered. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается вопрос информатизации образования как процесс и область педагогической 

науки. Исследование проблемы информатизации образовательного пространства  обусловлено основными 
тенденциями современного этапа информатизации образования: перестройкой методов и организационных форм 
обучения; построением учебной среды, в рамках которой осуществляется эффективное сотрудничество участников 
учебного процесса за счет индивидуализации обучения. В  научных разработках реализацией вышеперечисленных 
возможностей ИКТ в образовательном процессе занимается отрасль педагогической науки – информатизация 
образования, рассматриваемая в настоящее время Ваграменко Я.А., Зайнутдинова Л.Х., Козлов О.А., Лавина Т.А., 
Латышев В.Л., Мартиросян Л.П., Мухаметзянов И.Ш., Пак Н.И., Роберт И.В., Рудинский И.Д., Тарабрин О.А., 
Тихонов А.Н., Удовик Е.Э. и др. 

Ключевые слова: микрооткрытия, информатизация образования, пространство, виртуальный.   
 
Современное информационное общество этапа глобальной массовой коммуникации характеризует процесс 

активного использования информации в качестве основополагающего продукта в условиях осуществления 
информационного взаимодействия во всемирной Интернет-среде с интерактивными источниками 
информации, что позволяет формировать информационные потоки сообразно интересам и предпочтениям 
пользователя, обеспечивать доступ к информации без ограничения по объему и скорости. 

Реализaция возможностей современных технологий информационного взаимодействия (Малтимедиа, 
Геоинформационные, «Виртуальная реальность») расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет 
совершенствовать существующие и порождает новые организационные формы и методы обучения. При этом 
происходит изменение критериев отбора содержания учебного материала – они основываются на 
необходимости интенсификации интеллектуального развития и саморазвития личности обучающегося: 
формирования умений формализовать знания о предметном мире, самостоятельно извлекать знания, 
осуществлять «микрооткрытия» изучаемых закономерностей, использовать современные информационные 
технологии в качестве инструмента измерения, отображения и воздействия на предметный мир. 

Вместе с этим, применение средств информатизации и коммуникации влечет за собой изменения как в 
области программно-технического обеспечения учебного процесса, так и психолого-педагогических, 
физиолого-гигиенических, эргономических и технологических его аспектов. При этом быстрота изменений, 
происходящих в этих областях, не имеет аналогов в прежнем, в связи с чем научные исследования, связанные с 
эффективным и безопасным применением информационных и коммуникационных технологий в образовании, 
не в должной мере опираются на фундаментальные исследования в области информатизации образования, а 
носят частно-методический и эмпирический характер. 

В  научных разработках реализацией вышеперечисленных возможностей ИКТ в образовательном процессе 
занимается отрасль педагогической науки – информатизация образования, рассматриваемая в настоящее время 
(Ваграменко Я.А., Зайнутдинова Л.Х., Козлов О.А., Лавина Т.А., Латышев В.Л., Мартиросян Л.П., 
Мухаметзянов И.Ш., Пак Н.И., Роберт И.В., Рудинский И.Д., Тарабрин О.А., Тихонов А.Н., Удовик Е.Э. и др.) 
как область педагогического знания, которая ориентирована на обеспечение сферы образования методологией, 
технологией и практикой решения проблем и задач следующих основных направлений научных исследований: 

- философско-методологические, научно-педагогические, социально-психологические, медицинские, 
нормативно-технологические и технические предпосылки развития образования в условиях массовой 
коммуникации и глобализации современного информационного общества; 
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- методологическая база отбора содержания образования, разработки методов и организационных форм 
обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого и его социализации в 
современных условиях информационного общества массовой коммуникации и глобализации; 

- методологическое обоснование и разработка моделей инновационных и развитие существую-
щих педагогических технологий применения средств ИКТ в здоровьесберегающих условиях в различных 
звеньях образования (в том числе форм, методов и средств обучения); 

- предотвращение возможных рисков и негативных последствий психолого-педагогического, социо-
культурного и медицинского характера при использовании средств ИКТ в образовательных целях; 

- теория создания методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществляя деятель-
ность по сбору, обработке, передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию информации; 

- теория и технология разработки электронного образовательного ресурса, реализующего дидактические 
возможности ИКТ (на уровне исследовательских, демонстрационных прототипов); 

- технология разработки программных инструментальных средств и систем автоматизации и управления 
образовательным процессом; 

- методические решения использования распределенного информационного ресурса глобальной и 
локальных сетей (в том числе Интернет) в контексте реализации технологий информационного взаимодей-
ствия образовательного назначения; 

- методические основы продуцирования педагогических приложений в сетях на базе потенциала 
распределенного информационного ресурса открытых образовательных систем телекоммуникационного 
доступа; 

- теория и технология разработки средств и систем автоматизации процессов обработки учебно-
го исследовательского, демонстрационного, лабораторного эксперимента как реального, так и "виртуального"; 

- теория и методика создания и применения средств автоматизации психолого-педагогического 
тестирования, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в 
учении, установления интеллектуального потенциала обучающегося; 

- теория и технология педагогико-эргономической оценки педагогической продукции, функционирующей 
на базе информационных и коммуникационных технологий; 

- совершенствование нормативно-правовой базы управления системой образования при использовании 
автоматизированных баз и банков данных научно-педагогической информации и информационно-
методических материалов; 

- автоматизация и управление технологическими процессами в образовании, в том числе интеллектуальный 
анализ данных, управляемый пользователем. 

К области информатизации образования относятся: общепедагогические, программно-методические, 
технологические и эргономические проблемы разработки и использования электронных средств 
образовательного назначения; вопросы предметного наполнения баз и банков данных учебно-методического 
назначения, интеллектуальных обучающих систем; проблемы научно-педагогического содержания и 
структуры корпоративных информационных сетей образовательных учреждений, а также распределенного 
информационного ресурса образовательных систем; проблемы автоматизации процессов информационно-
методического обеспечения образовательного процесса и организационного управления образовательным 
учреждением; разработка педагогико-эргономических условий безопасного и эффективного использования 
средств информатизации и коммуникации в сфере образования. 

В этой связи  информатизация образования  рассматривается как область педагогической науки, включаю-
щая в себя подсистемы обучения, воспитания, просвещения, и интегрирующая психолого-педагогические, 
социальные, нормативно-правовые, физиолого-гигиенические, технико-технологические научно-практические 
исследования, находящиеся в определенных взаимосвязях, отношениях между собой и образующие опреде-
ленную целостность, обеспечивающую сферу образования методологией, теорией и практикой разработки и 
оптимального использования средств ИКТ, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях. 

Основываясь на терминологическом аппарате философии, педагогики и технических наук, опре-
делим методологию научной области «информатизация образования» как взаимосвязанную совокупность, 
систему доминирующих идей, принципов, методов, определяющих научные подходы к: 

- осуществлению исследовательской деятельности по основным направлениям информатизации 
образования как области научного знания; 
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- созданию теоретических положений, в том числе направлений, моделей и предпосылок 
развития информатизации образования как области научного знания; 

- разработке требований к созданию и функционированию на базе ИКТ исследуемых объектов, сюжетов, 
процессов, явлений, на которые опирается исследователь (ученый) в ходе получения (разработки) нового 
знания о направлениях теоретических и прикладных исследований, о перспективах, прогнозе и выборе 
инновационного пути развития информатизации образования как отрасли педагогической науки. 

Разрабатываемые методологические и теоретические исследования в области информатизации образования 
выявляют суть изменений целей, результатов, организационных форм и методов обучения адекватно техно-
логическому прогрессу и социальному заказу информационного общества глобальной массовой коммуника-
ции. Разрабатываются условия реализации новой парадигмы учебного информационного взаимодействия (в 
том числе в условиях сетевого взаимодействия), при котором интеллектуально активными являются три 
участника: обучаемый (обучающийся), обучающий и интерактивный источник учебной информации. 
Выявляются и методически обосновываются различные виды информационной деятельности по поиску, 
сбору, обработке, формализации, продуцированию, применению учебной информации в условиях реализации 
дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий; описываются условия и 
механизмы, обеспечивающие создание и функционирование информационно-образовательной среды, в том 
числе со встроенными элементами технологии обучения. Особое место в исследованиях занимает теорети-
ческое обоснование понятия «образовательное пространство» адекватно понятийному аппарату философской 
категории «пространство» и методическое обеспечение функционирования информационно-образовательного 
пространства. 

Исследование проблемы информатизации образовательного пространства обусловлено основными тенден-
циями современного этапа информатизации образования: перестройкой методов и организационных форм 
обучения; построением учебной среды, в рамках которой осуществляется эффективное сотрудничество 
участников учебного процесса за счет индивидуализации обучения, Расширяя средства представления 
информации, ориентированной на развивающее и опережающее образование с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; интеграцией всех видов деятельности учебного заведения в рамках 
единой методологии, основанной на использование средств информатизации; обеспечением непрерывной 
подготовки специалистов в области информатики и ИКТ; развитием новых образовательных структур на базе 
технологий дистанционного обучения. 

 
Түйіндеме 

Берілген мақалада білімді ақпараттандыру мәселесі үдеріс және педагогика ғылымының саласы ретінде 
қарастырылады. Білім беру кеңестігін ақпараттандыру мәселелерін зерттеу білім беруді ақпараттандырудың 
заманауи кезеңдерінің негізгі мынадай үрдістерімен шарттасады: оқытуды дербестендіру есебінен оқу үдерісіне 
қатысушылардың тиімді ынтымақтастығы жүзеге асырылыу шеңберіндегі   әдістерді қайта құру мен білім берудің 
ұйымдастыру формаларымен. 

      
Summary 

In this article the question of informatization of education as a process and an area of pedagogical science is considered. 
Research of a problem of informatization of educational space is caused by the main tendencies of the present stage of 
informatization of education: reorganization of methods and organizational forms of education; creation of the educational 
environment within which effective cooperation of participants of educational process at the expense of training 
individualization is carried out. 
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Аннотация: 
Под статическим языковыми формами в данной статье понимаются языковые единицы, предлагаемые студентам 

для отработки. Это – слова и выражения, зафиксированные в словарных комментариях, языковыеединицы, 
состаляющие основной словарь, дополнительные словосочетания, сопутствующие той или иной программной теме. 
Сюда также относятся различные слова и выражения, характеризующие особенности профессинальной 
деятельности различных специалистов – медиков: терапевтов, хирургов, стоматологов, фармацевтов и др. К 
статическим единицам относятся в наибольшей степени всевозможные парадигматические группировки на 
словообрзовательном и семантическом языковых уровнях: ряды производных слов различных частей речи, 
семантические группы, объединенные по сходству или противоположности значения (синонимы и антонимы), 
тематически организованные пласты лексики. Включение того или иного элемента в парадигматический ряд 
(группу, пласт) определяются особенностями процесса коммуникации. 

Ключевые слова: язык, речь, текст, классификаци, тезис, этап.   
 
Каждый этап развития лингвистической науки сопровождается определенным изменением подхода к ее 

предмету и углублением в ее сущность. Постоянно растущий интерес современной лингвистики к изучению 
языка в реальном использовании, в процессе коммуникации является сегодня подтверждением общепризнан-
ного тезиса о том, что познать язык вне его функционирования невозможно. В процессе развития науки о 
языке перед лингвистами поставлена новая задача – описание языка в живом общении, в динамике, т.е. в том 
его состоянии, которое находит свое отражение в использовании языка в коммуникативной деятельности 
человека. 

В рамках подобного коммуникативного подхода к языку динамическая форма его существования (речь) 
наряду с его статической формой (языковой системой) признаются двумя сторонами синхронного существова-
ния языка. Язык характеризуется подвижностью в синхронии, а поэтому утверждается возможность 
постижения процессуальной стороны языка через наблюдение за результатами речевой деятельности – 
текстами различной тематики: разговорной, профессиональной, бытовой и т.п. Обучение речевой деятельности 
должно идти от статической формы к динамической. 

Под статическим языковыми формами в данной статье понимаются языковые единицы, предлагаемые 
студентам для отработки. Это – слова и выражения, зафиксированные в словарных комментариях, языковые 
единицы, состаляющие основной словарь, дополнительные словосочетания, сопутствующие той или иной 
программной теме. Сюда также относятся различные слова и выражения, характеризующие особенности 
профессинальной деятельности различных специалистов – медиков: терапевтов, хирургов, стоматологов, 
фармацевтов и др. К статическим единицам относятся в наибольшей степени всевозможные парадигмати-
ческие группировки на словообрзовательном и семантическом языковых уровнях: ряды производных слов 
различных частей речи, семантические группы, объединенные по сходству или противоположности значения 
(синонимы и антонимы), тематически организованные пласты лексики. Включение того или иного элемента в 
парадигматический ряд (группу, пласт) определяются особенностями процесса коммуникации. 

Одной из главных задач в достижении продуктивности процесса усвоения лексического материала 
студентами является изучение особенностей употребления языковых единиц в контексте, в реальной ситуации 
общения. 

Под динамическими понимаются все языковые единицы в реальном акте общения в различных ситуациях. 
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Учитывая все выше сказанное, следует отметить, что при обучении иностранному языку студентов – 
медиков большое внимание уделяется работе над текстами разговороной, бытовой и профессиональной 
тематики. Текст, по мнению многих лингвистов, является одной из основных единиц коммуникации. 

Существует тезис, что текст – языковой аналог реальной ситуации, поэтому на его основе и строятся 
профессионально-ориентированные ситауации, также описываемые посредством соответствующих 
лексических аналогов. Текст, являясь основной единицей вербального общения, возникает, прежде всего, из 
потребностей общественной, внешней деятельности. Он одновременно является и продуктом внутренней, 
умственной деятельности, находящей свое материальное выражение в речевом общении. В искусственных 
условиях обучения студентов на занятиях с ограниченным количеством учебных часов, без методически 
продуманных приемов является невозможным осуществить коммуникативный подход к изучению 
иностранного языка вообще и овладению его лексикой, в частности. Эта конечная цель достигается благодаря 
поэтапности усвоения лексического материала, т.е. его уровневой стратификации, предусматривающей 
пропорциональное, соответствующее психологическим моментам, сочетание статических и динамических 
форм существования языка. Проведя анализ содержания учебного материала, нам представляется возможным 
выделить три уровня в усвоении програмного лексического материала, представленных в иерархической 
последовательности с постепенным увеличением сложности предполагаемой учебной деятельности. 

I. Первый, до – репродуктивный уровень состоит в накапливании фактического материала, в результате 
чего студент может выполнять действия распознавания, узнавания и различения. В контексте преподавания 
практического курса иностранного языка в медицинском вузе, в лексическом аспекте, представляется 
возможным подразделить данный уровень на два этапа:  

а) Вводный этап предполагает обеспечение студентов наиболее типичными лексическими единицами для 
реализации коммуникативной деятельности на всех последующих этапах. 

Студенты изучают лексический минимум по программным темам: “My Family”, “Meine Familie”, “At the 
Doctor’s”, “Beim Arzt”, “Das Krankenhaus” и др., учатся правильно произносить изучаемые лексические 
единицы, записывают их подробную транскрипцию. Студенты также изучают основные значения лексем, 
особенности их перевода на родной язык, а также знакомятся с дополнительными значениями лексических 
единиц, которые они могут получить в контекстном употреблении. 

в) Этап введения и накопления первичной информации по конкретной лексической теме, ведущий к 
реализации, в основном, деятельности идентификации. На данном этапе студенты выполняют различные 
тренировочные упражнения, рассчитанные на распознавание значения лексемы, как в изолированном виде, так 
и в контексте.  

Для тренировки у студентов идентификационных умений и навыков преподаватель использует различные 
карточки с заданиями, например: «найдите правильный перевод слова или словосочетания», «разгадайте пазл», 
«решите кроссворд», «составьте слова из отдельных слогов», «составьте словосочетания из данных слов» и др. 

II. Второй уровень, репродуктивный, предусматривает воспроизведение ранее усвоенного лексического 
материала, овладение его существенными признаками, обсуждение характеристик его отдельных сторон и 
детальное описание усвоенной информации. Здесь необходима тренировка умения сравнивать, обобщать, 
выделять существенные и несущественные признаки. В целом данный этап предполагает воспроизводящую 
деятельность. На этом этапе студенты вместе с преподавателями составляют предложения с изученными 
лексемами, читают и переводят учебные тексты, делят их на логически связанные части, составляет планы 
пересказа текстов, составляют и отвечают на вопросы по содержанию текстов, пересказывают их отдельные 
фрагменты.   Студенты также составляют и воспроизводят мини – диалоги (4-5 реплик) по изучаемым темам, 
например: «У врача», «В поликлинике», «В кабинете у стоматолога» и др. 

Исходя из специфики аспекта, первый и второй уровни предусматривают работу в рамках одного и того же 
пласта лексики и единой деятельностной ситуации. 

III. Третий уровень усвоения материала, продуктивный, обеспечивает применение знаний в практической 
деятельности. Он предполагает высокую интеллектуальную активность, требует логичности мышления с 
последующими выводами. При этом знания становятся большими по объему и систематизированными. 
Наиболее существенной характеристикой этого уровня является перенос знаний. Деятельность студентов в 
рамках данного уровня достаточно разнообразна и, в свою очередь, может быть проградуирована по степени 
сложности. Поэтому представляется целесообразным подразделить его на три этапа: 

А. Этап частичный продукции, который может рассматриваться как промежуточный между репродуктив-
ной и продуктивной деятельностью. Здесь начинается использование ранее накопленных знаний в 
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практической деятельности. Студенты учатся пересказывать большие по объему, логически связанные части 
текста, применяя в своих высказываниях изученные разговорно-бытовые и профессиональные лексические 
единицы. Студенты также составляют более подробные и достаточно большие по объему диалоги (10-12 
реплик) по изученным темам, например: «На приеме у терапевта», «В кабинете у стоматолога-хирурга», «В 
кабинете у стоматолога-ортопеда» и др. Вместе с тем необходимо отметить, что на данном этапе перенос 
знаний, умений и навыков носит частичный характер. 

В. Этап полной продукции предполагает деятельность по использованию усвоенного материала при 
решении задач и проблем, связанных с новыми языковыми ситуациями. 

Студенты учатся пересказывать основной смысл прочитанного текста, а также высказывают свое мнение, 
как об отдельном изученном тексте, так и обо всем программном материале в целом. 

В данном этапе значительно усложняется характер переноса полученных знаний, умений и навыков, он 
приобретает новые качественные параметры, т.е. выходит за границы изучаемого материала. 

Творческий этап базируется на продуктивной деятельности высшего уровня и связан со способностью 
представить новый путь решения поставленной проблемы, отличающейся оригинальностью и самостоя-
тельностью мышления студентов. На данном этапе студенты обсуждают сложные проблемные ситуации, 
участвуют в деловых и ролевых играх, пишут сочинения и рефераты по программным темам. С этапом 
творческого овладения иностранным языком тесно связана внеаудиторная работа со студентами, которая 
проводится преподавателями в различных формах. Студенты выступают с докладами на иностранных языках 
на научных студенческих конференциях, организуемых на кафедре и в масштабе всего университета. 
Преподаватели также проводят факультативные занятия, на которых студенты знакомятся с творчеством 
известных писателей и поэтов, создававших свои произведении на изучаемых иностранных языках. Студенты 
инсценируют отрывки из произведений В.Шекспира, Й.В. Гете, О.Уайльда, Ф. Шиллера и др. на оригинальном 
авторском языке. Все перечисленные формы внеаудиторной работы улучшают лингвистические умения и 
навыки студентов, помогают им творчески овладеть иностранным языком, как средством коммуникативного 
общения между людьми. 

Продуктивный уровень в целом предполагает наибольшую долю коммуникативности во всех видах и типах 
заданий и максимального приближения диалогов и ситуаций к оригинальным, встречающимся во внеязыковой 
деятельности. 

Соотношение до-продуктивных и продуктивных видов заданий необходимо распределить по семестрам 
обучения. 

Первому и второму семестрам обучения соответствует большая доля до-продуктивных заданий (I, II уровни 
в нашей классификации) и меньшая доля – коммуникативных. И наоборот, третьему, четвертому семестрам 
обучения соответствует большая доля коммуникативности в учебных заданиях (III уровень в данной 
классификации). 

На протяжении всего периода обучения соотношение до-продуктивных и продуктивных видов заданий 
является не взаимоисключающим, а взаимодополняющим.  

 
Түйіндеме 

Мақалада тіл сипаттамасының мәселелері және оның коммуникативті қызметте қолдану үдерісі баяндалады. 
Осыған сәйкес тілдің синхронды түрінің екі динамикалық үлгісі (сөз) және статикалық (тілдің жүйесі) үлгісі 
сипатталады.  

 
Summary 

This article considers the problems of description of the language at the process of its using in communicative.In frames of 
similar approach to language its dynamic form of existence (speech) together with its static form (language system) are 
recognized as two sides of language synchronic existence.  
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БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
А.Е. Бокебаев – профессор, КазГосЖенПУ 

 
Аннотация: 
В данной статье говориться о некоторых аспектах бизнес-ориентированной поготовки будущих педагогов. 

Современное бизнес образование, которое включает не только само образование, как процесс приобретения 
фундаментальных знаний, но и получение новых навыков использования теоретических знаний в конкретных бизнес 
ситуациях, молодежь  Республики Казахстан в основном  получают на магистерских программах (МВА), которые 
существуют почти во всех вузах страны.  Эти магистерские программы при всем их разнообразии сводятся к 
известным концепциям программы МВА и различным ее модификациям. 

Но данная программа бизнес обучения, которая посвящена профессиональному бизнесу,   недоступна основной 
части населения   из-за дороговизны обучения.  Поэтому необходимо охватить бизнес подготовкой и ту часть 
молодежи, которая не имеет возможности обучаться на магистерских программах  (МВА), но желает  заниматься 
предпринимательской деятельностью в той или иной сфере экономики. 

На наш взгляд, непременным условием становления цивилизованных рыночных отношений  является бизнес-
ориентированнная подготовка или  деловое обучение с рыночной ориентацией большей части взрослого  населения 
для адаптации их к рыночным условиям жизни.      

Ключевые слова: глобализация, образования, экономика, МВА, бизнес обучения, парадокс.    
 
Мировое сообщество в 21 тысячелетие в условиях демократического общества и открытой экономики,  

выдвинуло новую программу устойчивого человеческого развития, основанного на прогрессивном  
образовании  наций.  В этих условиях Республика Казахстан тоже, как новое независимое суверенное государ-
ство, проводя социально-экономические преобразования, направленные  на построение демократического 
государства, открытого гражданского общества, стремиться адаптироваться к  условиям интеграции в мировое 
пространство. Проводимая реформа в сфере образования не может игнорировать современных требований к 
человеку как отражателю уровня экономического, социокультурного и духовного потенциала.[1]  С учетом 
этого национальная система образования  находится  в постоянной динамике,  реагируя на потребности 
личности, и адаптируясь к меняющимся потребностям общества. Так как, только высокий уровень образова-
ния, культуры и воспитания  может определить  успех современного общества и государства. А нравственный, 
интеллектуальный и культурный уровень каждого члена общества, формируя общий потенциал гражданского 
общества в целом, самым непосредственным образом зависит от состояния  образовательной сферы и возмож-
ностей ее прогрессивного развития.[2]  

В условиях глобализации рынка образовательных услуг требуется нахождение оптимальных путей 
сближения и постепенной интеграции различных доктрин передового образования как важнейшего условия 
формирования  единого мирового образовательного пространства. При этом надо исходить из условия, что 
каждый молодой человек, имеющий способность и желание, имел доступ получать профессиональную 
подготовку с использованием  современных образовательных технологий. [3] 

Поэтому  в государственной  программе образования Республики Казахстан, поставлена главная цель: 
«Повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем обеспечения 
доступности качественного образования для устойчивого роста экономики»1. В связи с изменением целей 
образования, вызванных новой парадигмой, государственная политика в области образования подвергается  

 
 

1 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденный  Указом Президента 
Республики Казахстан  от 7 декабря 2010 года № 1118. 
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инновационным преобразованиям на всех уровнях системы образования.[4] Проводимые реформы в системе 
образования: децентрализация управления, появление частных образовательных учреждений, наряду с 
укреплением государственных структур, внесение  изменений в образовательные программы и стандарты,  
внедрение информационных технологий в процесс обучения и многое другое,  предоставляют  гражданам  
страны  многообразие типов учебных заведений и образовательных программ  и повышают доступность к  
получению  высшего  образования.  Процессы реформирования экономики поставили ряд новых задач перед 
работниками системы управления, востребовав новых специальных знаний и навыков в условиях 
децентрализации структуры управления, ее демократизации и  информатизации управленческой деятельности. 
Развитие рынка и усиливающаяся конкуренция требуют высокого профессионализма в организации и  
управлении бизнесом. Практика и исследования показывают, что в основе  неэффективной реализации 
экономических реформ зачастую лежит неудовлетворительное состояние рыночного менеджмента на всех 
уровнях  системы управления.  В этих условиях для оперативной адаптации человеческого капитала к 
изменяющимся потребностям экономики и для обеспечения мобильности рабочей силы  необходимо помимо 
узкопрофессиональных знаний и навыков в процессе приобретения образования передавать также 
универсальные (общие) знания и навыки в сфере бизнеса. Все это позволит, развивать культуру и психологию 
рыночного поведения будущих специалистов с целью создания цивилизованного предпринимательского 
климата.[5]  

По сути, речь идет о специфическом виде образования, которое можно назвать инновационным.  В этом 
случае, целью образования и ценностными ориентациями слушателей становятся: 

приобретение достаточного для практики уровня знаний, умений и навыков для организации бизнеса, 
совместной работы с коллективом предприятия, а также внешними клиентами, административными и 
деловыми кругами; 

снижение рисков ведения бизнеса по "незнанию" организационных, правовых, методических, технологи-
ческих, экономических и прочих основ успешной деятельности предпринимателей; 

официальное признание достигнутого уровня знаний, получение сертификатов, дипломов и лицензий, 
дающих право на отдельные виды деятельности.[6] 

Современное бизнес образование, которое включает не только само образование, как процесс приобретения 
фундаментальных знаний, но и получение новых навыков использования теоретических знаний в конкретных 
бизнес ситуациях, молодежь  Республики Казахстан в основном  получают на магистерских программах 
(МВА), которые существуют почти во всех вузах страны. Эти магистерские программы при всем их 
разнообразии сводятся к известным концепциям программы МВА и различным ее модификациям.[7] 

Но данная программа бизнес обучения, которая посвящена профессиональному бизнесу,   недоступна 
основной части населения   из-за дороговизны обучения.  Поэтому необходимо охватить бизнес подготовкой и 
ту часть молодежи, которая не имеет возможности обучаться на магистерских программах  (МВА), но желает  
заниматься предпринимательской деятельностью в той или иной сфере экономики. 

На наш взгляд, непременным условием становления цивилизованных рыночных отношений  является 
бизнес-ориентированнная подготовка или  деловое обучение с рыночной ориентацией большей части 
взрослого населения для адаптации их к рыночным условиям жизни. Когда речь  идет о бизнес-ориентирован-
ной подготовки основной части населения, то мы имеем в виду подготовку специалистов из разных сфер и 
различных уровней квалификации для участия в организации и ведении различных форм предпринима-
тельской деятельности в условиях рынка. 

Парадокс заключается в том, что существующие системы общего, специального и высшего профессиональ-
ного образования, за исключением  специальной системы бизнес - образования (которая нами не рассматри-
вается) не могут дать своим выпускникам  необходимых знаний, навыков и умения для  ведения предпринима-
тельской деятельности или выполнения функции менеджера в коммерческих структурах.[8] 

Несомненно,   в этих условиях имеет   стратегическую   и практическую  значимость проведение курсов 
повышения квалификации,  введение  дополнительных элективных курсов на магистерских программах, а 
также предоставление  дополнительного профессионального образования с систематическим  обновлением  их 
содержания с учетом изменений в сфере  экономики, науки, техники и технологии для подготовки  
высококвалифицированных специалистов, способных   обеспечить эффективность и высокое качество в  
деятельности образовательных учреждений. Как отмечает  российский педагог Яковлев П.С. [9]: «происходя-
щие социально-экономические преобразования на основе демократизации гражданских прав и экономических 
свобод личности, требуют нового понимания закономерностей технико-экономического развития, повышение 
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роли профессионального самоопределения  и уровня подготовки молодежи к практической деятельности в 
условиях рыночных отношений».  

В  тоже время, следует отметить, что подготовка будущих педагогов осуществлению предпринимательской 
деятельности не является основной и тем более самоцелью в педагогическом вузе,  так как значительная их 
часть не связывает свое будущее с организацией бизнеса 

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада кәсіпкерліктің дамуына қарай – ұйымдардың  басқармада бизнестік  тәжірибелерді зерттеулер 
арқылы экономикалық реформаны дамытудың арқасында жүзеге асуының негізінде  көбіне нарықтық менеджменті  
жақсарту, шеңберінде экономиканы ғылым, мен техникалар және технология үшін, тиімділікті қамсыздандыра 
отырып біліктілікті арттыру, кәсіптік білім курстары мен оның  жүйелілік  жаңалық  өзгерістерді азаматтың 
құқығының және тұлғаның экономикалық еркіндігінің демократияландыруы, экономикалық дамудың заңдылығын  
жаңа түсінушілігін арттыру,   технологиялық  дайындықтың  деңгейінің рөлінің көтермелеуі практикалық қызметтік 
шарт нарықтық қатынас жайлы қарастырылған.  

 
Summary 

In this article enterprise development looks - organization  management business тік  experience investigates through 
economic reform develops due to realization basis  mostly market management  improves, circle economy science, I 
technique and technology for, efficiency insures sits qualification increases, trade education course and me  system  news  
change citizen right and personality economic freedom democratization, only what understanding economic development 
conformity  to law increase,    technological  preparation  level role encouragement practical official condition market relation. 
If future activity of years-enterprise teacher be, педагогттар give establish a connection - future and organization come back 
to life business. 
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КӘСІПТІК ОҚЫТУ МАМАНДЫҒЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНЕ РУХАНИ-МӘДЕНИЕТ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ИГЕРТУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 

 
Г.Б. Таттибаева – 

Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің магистранты 
 
Аңдатпа: 
Мақаланың мақсаты қазіргі ғаламдану процесіндегі өзінің ұлттық мектебін, оқыту үрдісін халық педагогикасы 

дәстүрлерінде құру, мазмұны тек қазақ тілі құнарында өркендету, дәстүрлі еңбек тәрбиесінің дербестігіне кепілдік 
беру. Негізгі ерекшеліктері Білім және ғылым министрлігі бекіткен «Атамекен», «Дәстүр», «Мәдени мұра», «Кәусар 
бұлақ», т.б. бағдарламаларда жеткіншек ұрпақты дәстүрлі еңбекке тәрбиелеудің формалары қарастырылған. Ұлттық 
сана-сезімі оянған, қоғамдық байлықты еселей түсуде нарықтық экономика қағидаларына бейімделе отырып, ұлттық 
руханият пен мәдениет құндылықтарын кеңінен пайдалана алатын, қазақ халқының дәстүрлі еңбегіне бейімделген, 
белсенді, іскер,   бәсекелік,   қабілеттілік, шығармашылық   қасиеттерге  дағдыланған «сегіз қырлы, бір сырлы» жеке 
тұлғаны қалыптастыру. қазақ халқының  дәстүрлі  еңбек түрлерінің тарихи, әлеуметтік-экономикалық даму 
негіздерін зерделеу, қазіргі нарықтық экономикадағы дәстүрлі шаруашылықтардың жетістіктерімен таныстыру; 
дәстүрлі ұлттық сәулет, бейнелеу, қолөнерінің ішкі мазмұнымен, жетістіктерімен таныстыру; оқушылар еңбегімен 
дайындалған шығармашылық жұмыстарынан көрме ұйымдастыруды дәстүрге айналдыру; 

Тірек сөздер – тәрбие, дәстүрлі еңбек, көркемдік еңбек, технология. 
 
Үшінші мыңжылдықтың табалдырығын аттаған бүгінгі қазақ халқының мақсаты – қазіргі ғаламдану 

процесіндегі өзінің ұлттық мектебін, оқыту үрдісін халық педагогикасы дәстүрлерінде құру, ғылым-білім 
пәндерін бүкіл әлемдік стандартқа сәйкестендіру барысында тек қазақ тілі құнарында өркендету, дәстүрлі 
еңбек тәрбиесінің дербестігіне кепілдік беру. 

Жалпы білім беретін мектептік «Көркемдік еңбек» және «Технология» пәндерін, орта білім беретін кәсіптік 
лицейлерде, кооледждерде, ЖОО-дағы болащақ «Көркемдік еңбек» және «Технология» пәнінің  мектеп 
мұғалімдерін  оқыту үрдісін ұлттық көркемөнермен байланыстыру арқылы жас жеткіншектердің бойына 
рухани мәдени құндылықтарымызды сіңіре білу өзекті болмақ. 

Қазақстанның тәуелсіз өркениетті мемлекет болуына байланысты Қазақстан Республикасының «Білім беру 
туралы» Заңының қабылдануы, қазақ тілінің «Мемлекеттік тіл» ретінде жариялануы, қазақ этнопедагогика-
сының дербес ғылым мәртебесіне жетуі. 

Қазақстан Үкіметінің ресми құжаттары, Ата Заңы, «Мәдениет туралы» заңы, «Мәдени мұра» Мемлекеттік 
бағдарламасы, Этномәдениет, Тәрбие тұжырымдамасы, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 
2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». 

Қазақстан Республикасы әлеуметтік мәдени дамуының тұғырнамасы, Қазақстан Республикасындағы 
этникалық-мәдени білім тұжырымдамасы, зерттеу проблемасы бойынша басылым көрген қазақстандық, алыс 
және жақын шетелдік ғалымдардың (философ, тарихшы, этнограф, мәдениеттанушы, өнертанушы, филолог, 
педагог, психолог және т.б.) еңбектері, педагогикалық ғылыми  зерттеулер мазмұнындағы ғылыми тұжырым-
дамалар және «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңдарының қабылдануы жасөспірімдерді халқымыздың 
дәстүрлі еңбек түрлеріне  тәрбиелеу мәселесіне жаңаша көзқарас тұрғысынан қарауды талап етеді. 

Педагогикалық мамандарды дайындауда этномәдениет құндылықтарын пайдалану мәселелерімен 
М.Х.Балтабаевтың, С.Ұзақбаеваның, С.Қалиевтың, Ә.Табылдының, З.Ә. Әбілованың, Ә.О. Қамақтың  т.б. 
ғылыми зерттеулерінде, тәжірбиелік жұмыстарында қарастырылады. 

Бүгінгі таңда жасөспірімдерге көпсалалы ұлттық мектептерде халықтың дәстүрлі еңбегімен тығыз 
байланыста тәрбие беруге зор үміт артылып отыр. 

Жоғары сынып оқушыларына дүниежүзілік сәулет өнері мен  қолөнер мәдениеті қорының бағалы 
шығармаларынан хабар беру де көзделеді. 

Осы көрсетілген пәндермен қатар Білім және ғылым министрлігі бекіткен «Атамекен», «Дәстүр», «Мәдени 
мұра», «Кәусар бұлақ», т.б. бағдарламаларда жеткіншек ұрпақты дәстүрлі еңбекке тәрбиелеудің формалары 
қарастырылған. 

Мектептегі тәрбие жүйесінің екінші бөлімі – арнайы еңбек тәрбиесі. Бұл түрлі әдіс-тәсілдерге, баланың іс-
әрекеті мен қарым-қатынасына негізделген, сондай-ақ технология пәнін оқытудың мазмұндас жалғасы болып 
табылады. 
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Мектептегі және мектептен тыс балалар мекемелеріндегі еңбек тәрбиесінің мазмұнында, жеткіншектердің 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық негізде құралған «Дәстүр», «Атамекен», «Атакәсіп пен Анакәсіп» 
және т.б. тәрбие бағдаламаларын тиімді қолдану қажет. 

Мектептегі еңбек тәрбиесі жұмысын ұйымдастыруда әлеуметтік ортаның, қоғамдық мәдени орындардың 
ықпалын ескере отырып, ата-аналар және қамқоршы кәсіпорындардың ұжымдарымен бірігіп төмендегі негізгі 
шараларды іске асыру көзделеді: 

- қазақ халқының  дәстүрлі  еңбек түрлерінің тарихи, әлеуметтік-экономикалық даму негіздерін зерделеу, 
қазіргі нарықтық экономикадағы дәстүрлі шаруашылықтардың жетістіктерімен таныстыру; 

- дәстүрлі ұлттық сәулет, бейнелеу, қолөнерінің ішкі мазмұнымен, жетістіктерімен таныстыру; оқушылар 
еңбегімен дайындалған шығармашылық жұмыстарынан көрме ұйымдастыруды дәстүрге айналдыру; 

- еңбек тәрбиесінде отбасы және мектепке дейінгі тәлім-тәрбиені сабақтастыра отырып, жаңа мазмұнды 
«Ана-ене салты», «Ата-әке салты», «Қолөнері», «Қыз-келін салты», «Ұлттық ойындар», «Саятшы», «Зергер», 
«Ұста», «Жігіт салты», «Шежіре»,  т.б. дәстүрлі еңбек тәрбиесіне бағытталған үйірмелер, клубтар ұйымдас-
тыру; 

- оқушылардың техникалық қызығушылығын арттыруға баса назар аудару; 
үй шаруасы сабағын ұлттық еңбек тәрбиесі көзіне айналдыру; 
халқымыздың ертеден келе жатқан еңбек мерекелерін («Уыз той», «Бие бау», «Ерулік» «Наурыз», т.б.) 

өткізуді дәстүрге айналдыру, оларға жеткіншектерді қатыстыру;  
Себебі, кеңес дәуірінде қазақтың ұлттық мектебі болмады, мектептер қазақ мектебі деп аталғанмен, олар 

орыс мектебінің қолайсыз көшірмесі еді, ұлттық мектептердің ұлттылығы жойылып, олардың қазақ халқы 
үшін пайдасы болғанымен, жас ұрпақтың ұлттық тұрғыдағы еңбек тәрбиесіне зияны тиді дейді                   
Шалғынбаева Қ.Қ. [1] 

Мектептік «Көркемдік еңбек» және «Технология» пәндерін оқыту үрдісін ұлттық көркемөнермен байла-
ныстыра оқыту мектепте  еңбек  біліктерін  арттырудың  басты  міндеттері:  біріншіден,  еңбек  сүйгіштік  пен  
еңбек  адамдарына  құрметпен  қарау;  екіншіден,  оқушыларды  халық  шаруашылығының  салаларындағы  
еңбектің  түрлерімен  таныстыру  еңбек  іс-әрекетінің  барысында  олардың  дағдысы  мен  іскерлігін  қалып-
тастыру;  үшіншіден,  мамандықты  таңдауға  дайындау. 

Ұлттық сана-сезімі оянған, қоғамдық байлықты еселей түсуде нарықтық экономика қағидаларына 
бейімделе отырып, ұлттық руханият пен мәдениет құндылықтарын кеңінен пайдалана алатын, қазақ халқының 
дәстүрлі еңбегіне бейімделген, белсенді, іскер,   бәсекелік,   қабілеттілік, шығармашылық   қасиеттерге  дағды-
ланған «сегіз қырлы, бір сырлы» жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Қазақ халқының дүниетанымдық ой-өрісі мен  рухани дамуын, біздерге дейін жеткен эстетикалық мәдени 
қазыналарын жасаушы-тарихи, материалдық ескерткіштері, кәсіби шаруашылық, тұрмыс-салт дәстүрлері, ауыз 
әдебиеті, дәстүрлі бейнелеу және қолөнері, сәулет өнері, музыка өнері, мерекелік ойын-сауықтары қамтамасыз 
етіп келгенін, философия, тарих, этнография , эстетика , мәдениет және өнертану саласындағы ғылыми зерт-
теулерді, педагогикалық еңбектерді талдай отырып, «Сегіз қырлы, бір сырлы» ұрпақ тәрбиесін  қамтамасыз 
ету: 

  1) қазақтың әдеби фольклор: 
  2) музыкалық фольклор: 
  3) тұрмыстық қолөнер  фольклоры: 
  4) кәсіптік сәндік қолөнер фольклоры құралдары негізінде жүзеге асырылып отырғанына  көз жеткіземіз. 
Тарихи қалыптасу, даму кезеңдерінде, өзінің ұлттық, психологиялық, әлеуметтік болмысының бар 

мүмкіндіктерін, ата-бабалар сынынан өткен тәрбиелік  принциптерін, мінез-құлық нормаларын, тәлімдік 
қағидаларын толық қалыптасқан «Сегіз қырлы, бір сырлы»  азамат тәрбиесінде пайдалануды мақсат тұтқан 
халқымыз, өзіндік тәрбие құралдарын, әдіс-тәсілдерін дүниеге әкелген. 

Ол  тәрбие құралдары, халықтын мәдени құндылықтарын құрайтын –адамдардың материалдық байлығы 
және қоршаған шындық болмысына, ортаға деген рухани дүниетанымдық, әсемдік шығармашылық 
көзқарасының жемісі саналатын сан -алуан өнер түрлері. Қазақ халқының тәрбие жүйесі мазмұнында, болашақ 
ұрпағын өнер арқылы сұлулыққа, әсемдікке баулу, ата-ана, ата-әже, жалпы елдің мұраты болғаны сөзсіз. [2]  
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1-Кесте. Мектептік «Көркемдік еңбек» және «Технология» пәндерін оқыту үрдісін 
ұлттық көркемөнермен қазақ этнопедагогикасының ғылыми-әдiстемелiк жүйесiмен байланысы [3] 

 
№ Атаулары Мақсаты 
1 Халық педагогикасы-

ның мақсаты мен мiндет-
терi:    

“Сегiз қырлы, бiр сырлы”, жан-жақты жетiлген азамат тәрбиелеу. 

2 Мазмұны: Ұлттық салт-дәстүрлер арқылы балаға ақыл-ой, адамгершiлiк, әсемдiк, дене, 
денсаулық, еңбек тәрбиелерiн беру, мiнез-құлық дағдыларын қалып тастыру. 

3 Әдiстер:    Әңгiмелесу, кеңесу, түсiндiру,сендiру, талап ету, кеңес беру,үйрету, көрсету, 
үлгi көрсету,өтiну, бұйыру, жаттықтыру,бата беру, мадақтау, алғыс айту, 
жалбарыну, қарғау, сөгу,кiнәлау, айыптау, жазалау т.б. 

4 Түрлерi:                             Ойындар, тойлар, еңбек мерекелерi, ойын-сауықтар,кештер. 
5 Құралдары:                        Санамақ, жаңылтпаш,өлең-жыр, тақпақ, ертегi-аңыздар, жұмбақтар, 

айтыстар,   мақал-мәтелдер, шешендiк сөздер, салттар,ырымдар, жол-
жоралар, ұлттық    ойындар, әңгiме, айтыстар, сабақтар мен  үйiрмелер. 

6 Нәтижесi:  Сегiз қырлы, бiр сырлы”, жаны таза, тәнi сау адам. 
7 Тәрбиеге себепшi күштер:   Табиғат, еңбек, тұрмыс, салт-дәстүр, өнер кәсiптер, дiн, ана тiлi, ұлттық 

ойындар. 
8 Тәрбие ортасы:      Отбасы, ауыл-аймақ, ру, қауым, тайпа, ұлт, мектеп, медресе.  
9 Тәрбие объектiсi:  Бала. 

10 Халық тәрбиешiлерi Әке-шешесi, атасы мен әжесi, апа, ағалары, ауыл үлкендерi, өнер иелерi. 
 
З.Ә. Әбілова «Қазіргі қазақ баласының бойындағы бір кемшілігі-өзіне сенімсіздік, жасықтық мінез. Баяғы 

Қазтуған мен Шалкиіз заманындағы қазақ мінезінен өзін «Буыршынның бұта шайнар азуы» деп сезінген өрлік 
пен өр рухты көреміз. Сенімсіздікті қалыптастырған екі ғасырлық құлдық психология мен әміршіл жүйе 
болатын. Енді дәстүрлі қазақы тәрбиеміздің өміршең үрдістерін қазіргі заман ағымына үйлестіре алмай 
жатырмыз. Дәстүр құндылығы бір басқа да, уақыт құндылығы бір басқа. Бала санасында қазіргі қазақ 
азаматының рухани моделі қалыптаспағандықтан, сенімсіздік комплексіне ұшырайды. Ал өзге тілде тәрбие 
алған балада ұлттың мәдениетін білмеуде туған сенімсіздік бар. Сондықтан, ендігі тәрбиенің алдында тұрған 
зәру мәселе-қазіргі қазақ  азаматының мінезін қалыптастыру»  дейді. [4] 

Осыдан қорытындылай келе ғалымдарымыздың зерттеулерімен, ой-пікірлерімен таныса келе,  үшінші 
мыңжылдықтың табалдырығын аттаған бүгінгі қазақ халқының алдында  «үш тұғырлы тіл»  бағдарламасын 
науқанын жүзеге асыру барысында жоғарыдағы ғалымдарымыздың еңбектері тасада сығалап қарап қалмау 
үшін  (өйткені қазіргі таңда  «Көркемдік еңбек» және «Технология», Бейнелеу өнері, Музыка осы көркем өнер 
пәндеріне берілетін сағат саны қысқартылып жалпы білім беретін мектептерде 1сағат қана берілген) кәсіптік 
оқыту мамандығы білімгерлеріне, болашақ көркемөнер мұғалімдеріне  рухани-мәдениет құндылықтарын 
игертудің педагогикалық маңызын ұлттық негізде жүргізетін оқу әдістемелік кешенді қайта қарап құрастырып, 
бірақ ұлттық шеңберден қамал соғып алып, өркениет жаққа қарай жасқана көз салғаннан  гөрі, көтеріле түсіп, 
әлемдік деңгейден ұлтымызға көз салуымыз жөн дейміз. 

 
 

Резюме 
В данной статье цель дать полную независимую гарантию на то, чтобы   в процессе сегодняшней глобализации 

осуществить восстановление своих национальных школ, педагогический процесс народного  обучения 
традиционным образом, обеспечить развитие содержания  только на казахском языке и развивать традиционное 
трудовое воспитание.  Основные особенности: в утвержденных министерством науки и  образования «Атамекен», 
«Традиция», «Культурное наследие», «Чистый родник» и в других программах  были рассмотрены формы 
воспитания подрастающего поколения  традиционному труду.  

 
Summary 

 Тhe article’s purpose: in hodiernal globalization’s process to give guarantees of reviving national schools, traditionally 
folk pedagogic learning process, traditional labor upbringing, improving contents in Kazakh language. Main features: 
affirmed by ministry of science and education “Atameken”, “Tradition”, “Cultural heritage”, “Pure rill” and in other programs  
were  contemplated forms of upbringing growing generation to traditional labour.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
К.С. Дубровина – магистрант,  

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана 
  

Аннотация: 
Текущая стадия образовательного развития сферы характеризуется различными попытками обеспечить более 

высокие результаты и качество образовательного улучшения. Приобретя модернизированную парадигму 
образования иностранного языка, основное внимание расследования, перемещенного к развитию языковой 
индивидуальности посредством co-приобретения-знаний о языке и культуре. Это явление позволило нам, чтобы 
провести более глубокие исследования языка - культурные особенности личной и профессиональной коммуникации. 
Результаты таких расследований широко используются в моделировании дидактического процесса в окружающей 
среде, чтобы сформировать предмет межкультурной коммуникации как цель образования иностранного языка. 
Понятие основанных на компетентности инструкций предполагает профессиональное развитие студентов, которые 
способны и готовы решить проблематичные профессиональные задачи. Поэтому, повторное заявление средств и 
стратегии обучения иностранного языка неизбежны. 

Одно из направлений гуманитарных исследований, принятых современным научным сообществом, является 
междисциплинарным подходом “исследований беседы”. Это предполагает расследование коммуникационных 
особенностей реализации с точки зрения лингвистической и экстралингвистической интеграции особенностей. 
Следовательно, профессионально-педагогические блоги получают некоторые коммуникативные языком 
особенности, которые могли использоваться в обучении иностранного языка. Главная цель этой статьи, поэтому, 
состоит в том, чтобы указать на эти особенности на основе профессионально-педагогической блогосферы.      

Ключевые слова: беседа, электронная беседа, технология блога, коммуникативные языком особенности  
  
На современной стадии развития языкознания насчитывается множество аспектов изучения языка, которые 

предполагают как его структурное описание, так и междисциплинарное, смежное рассмотрение. Поэтому 
выделение различных подходов, в том числе структурного, коммуникативного, лингвокультурологического и 
т.д. неизбежно. 

Начиная со второй половины XX века, в зарубежной и отечественной науке стало развиваться новое 
направление, получившие название «дискурсивный анализ». Оформившись в самостоятельную лингвисти-
ческую дисциплину к концу века, дискурс приобрел междисциплинарный статус исследования, что обусло-
вило появление различных подходов к пониманию его сущности. Например, философия, логика, теория 
коммуникации рассматривает дискурс в качестве сложного коммуникативного явления, в рамках которого 
осуществляется обмен значениями в межличностных контекстах (О.В. Коротеева, Е.С. Кубрякова,                        
А.К. Михальская, Ю.Хабермас). 

Представители социальных наук, П.Анри, Ж.Гийому, А.Греймас, Ж.Деррида, Д.Мальдидье, М.Пеше, 
П.Серио, М.Фуко, рассматривают дискурс как общение, представленное с позиций реализации определенных 
дискурсивных практик.  

Что касается лингвистики, то под дискурсом понимается связный текст, актуализирующийся в определен-
ных условиях. При этом рассматриваются как лингвистические, так и экстралингвистические факторы               
(Н.Д. Арутюнова, В.Г. Борботько, Т.А. ван Дейк, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов,                           
О.В. Коротеева, В.В. Красных, М.Л. Макаров, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева, Ю.Е. Прохоров, К.Ф. Седов).  

Педагогическая наука же трактует дискурс как контекст педагогической коммуникации со специфическим 
профессиональным «наполнением» (Л.С. Бейлинсон, Г.В. Димова, В.Р. Имакаев, О.А. Каратанова,                         
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Т.А. Ладыженская, Ж.В. Милованова). При этом сегодняшние исследования (И.А. Колесникова,                            
С.Л. Суворова, Н.В. Шеляхина) подчеркивают не столько речевое взаимодействие между преподавателем и 
учащимися, сколько рассматривают социо-прагматические характеристики в ценностно-смысловом общении 
между субъектами дидактического процесса [1].  

Поэтому в рамках обновленной методологии иноязычного образования (С.С. Кунанбаева) будет 
целесообразным рассматривать понятие «дискурс» как процесс межличностного взаимодействия посредствам 
вербальных и экстралингвистических средств. С точки зрения лингвистической целостности, продуктом 
данного взаимодействия можно считать текст, реализующий полный спектр социальных и культурологических 
характеристик. Таким образом, тот социо-культурный контекст, в котором осуществляется коммуникация 
средствами иностранного языка в процессе моделирования в естественных условиях. 

Очевидно, что профессиональная компетентность преподавателя, в том числе преподавателя иностранных 
языков, напрямую зависит от способа организации педагогического дискурса, в рамках которого 
осуществляется обучение. Для достижения максимально эффективных результатов необходимо учитывать 
целый спектр особенностей, которые условно можно подразделить на лингвистические, социальные и 
культурологические. Одним из первостепенных аспектов, необходимых для усвоения студентами, является 
языковая сторона коммуникация. В связи с быстро растущими темпами внедрения технологических средств во 
все сферы нашей жизнедеятельности, осуществление контактов, в том числе и межкультурных, происходит 
через глобальную сеть Интернет. Появление такового вида общения позволяет нам говорит о появлении 
отдельного типа дискурса, который принято называть виртуальным, компьютерным или электронным в связи 
со сменой основного источника трансляция информации.  

С точки зрения лингвистики (Бергельсон, Кондрашов, Трофимова, Смирнов) сеть Интернет рассматри-
вается как особая среда коммуникации с характерной реализацией языка, в том числе и иностранного. Поэтому 
виртуальный дискурс может рассматриваться как текст, погруженный в ситуацию виртуального общения, т.е. 
социо-культурологический контекст и языковой контент обуславливаются спецификой виртуального общения, 
к которым можно отнести дистантность, гиперсвязность, анонимность, а следовательно и нетипичность 
коммуникативного поведения. Как самостоятельный тип дискурса, он обладает рядом особенностей, которые 
наиболее полно были рассмотрены Е.Н. Галичкиной, а именно: 

каналом общения является электронный сигнал; 
виртуальность (в противопоставлении реальности); 
временная и пространственная дистантность; 
опосредованность; 
высокая степень проницаемости; 
креолизованность текстов, включающая текстовый, образный и аудио компоненты; 
статусное равноправие участников; 
знаковая передача чувтсвенно-эмоциональной составляющей; 
интердискурсивность; 
специфическая компьютерная этика [2].  
Так, можно сделать вывод о том, что виртуальный или электронный дискурс базируется на социо-

культурных нормах, принятых в конкретном сообществе. Поэтому мы можем говорить не только о 
разножанровости электронного дискурса (блоги, форумы, объявления, микроблоги, электронная почта, спам, 
флейм, флуд, новостная лента и т.д.)[3], но и о социально-ролевой детерминированности. Следовательно, как и 
в реальном общении, коммуниканты, использующие сеть Интернет, «существуют» в ней относительно 
ограничено от представителей других институциональных дискурсов. Это позволяет нам сделать 
предположение о том, что электронная коммуникация, реализующаяся среди одной статусно-ролевой группы, 
например, преподавателей, обладает своими лингвистическими и социо-культурными характеристиками.  

Однако, не все жанры электронного дискурса одинаково эффективны в качестве средств формирования 
компетентности специалиста. В качестве источника языкового материала, который может быть использован 
как базисное ТТЕ (тематико-тестовое единство) (С.С. Кунанбаева), имеет смысл рассматривать более полно 
структурированные и коммуникативно адекватные жанры – блоги. Как виртуальная среда общения 
представителей определенных статусно-ролевых групп, они  они содержат профессионально значимую 
аутентичную информацию, метаязык, а также наиболее полно отражают интенции коммуникантов, 
выраженные в языке. Неслучайно Интернет-блог, как один из видов электронной коммуникации, привлекает 
огромный интерес со стороны исследователей различных отраслей: языкознания, психология, педагогики, 
социологии и т.д.  
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В начале XXI века особое внимание к блогам стали проявлять методисты, ищущие пути и способы 
расширения поля деятельности и активизации учебного потенциала. Одной из первооткрывательниц в данной 
сфере можно считать К.Кеннеди, которая рассматривала блог как веб-журнал, использующийся для развития 
рефлексивных умений учащихся.  В дальнейших исследованиях, блог-технология стала рассматриваться как 
средство формирования умений письменной речи. К примеру, Дж.Блох предложил методику написания эссе, 
что также обусловило развитие навыков критического мышления [4].  

На данный момент, как отмечает С.Доунс, блог-технология в рамках педагогического дискурса 
используется в основном как: 

платформа для презентации организационных вопросов; 
ресурс, содержащий дополнительный материал; 
платформа для организации дискуссий; 
источник определения уровня усвоенного материала; 
базис для создания креативных и рефлексивных работ учащимися [5].  
Таким образом, основной фокус научных исследований составляет дидактический потенциал 

использования блог-технологий как основа для организации виртуального общения. Однако использование 
блогов как языковое аутентичное средства формирования межкультурной компетенции еще мало изучено. С 
одной стороны, блоги являются виртуальной средой для осуществления личной и профессиональной 
коммуникации. А с другой стороны, блог-страница – это целостный связный текст, который отражает лингво-
коммуникативные особенности общения данной статусно-ролевой группы.  

Проведя анализ 50 образцов профессионально-педагогической блогосферы, размещенных на веб-ресурсах: 
www.teachingenglish.org.uk 
www.edublogs.org 
www.blog.tesol.org 
www.bloggingpedagogy.dwrl.utexas.edu 
www.blog.com, 

мы пришли к заключению, что данные блоги обладают не только социально-культурными особенностями, но и 
лингво-коммуникативными, которые рассматриваются в точки зрения лексики, грамматики и стилистики.  

В лексическом плане, профессионально-педагогические блоги содержат огромное число усилительных и 
эмоционально окрашенных фраз. Так, в первом случае частотный анализ показал, что подобные тексты 
изобилуют вспомогательными глаголами (do, have, are) и местоимениями (that, what, when, this) с целью 
акцентирования внимания на определенной идее. Эмоциональную окрашенность текстам блогов придают 
лексемы, относящиеся к разговорному стилю, например: cool, kidding, on-no moment, oh my. Сокращения и 
акронимы, принятые во всех жанрах виртуального дискурса, являются неотъемлемой частью и 
педагогического виртуального дискурса. Так, среди наиболее характерных примеров можно назвать такие 
выражения, как:  

ASAP (as soon as possible), 
OMG (oh my Gog), 
THNX (thanks), 
BTW (by the way), 
IMHO (in my humble opinion), 
LOL (laugh out loud). 
Еще одной особенностью, сближающей блоги с другими жанрами электронного дискурса, отражающей 

стремление к экономии времени и пространства, является замещения лексических единиц на разнообразные 
символы, к которым относятся цифры (2, 4), буквы (R, U), другие знаки (@). С целью прямого отражения 
эмоциональной составляющей коммуникации в профессионально-педагогических блогах используются так 
называемые эмотиконы или смайлы (=)  =( =/ =*). 

С точки зрения грамматических конструкций, тексты блогов в основном характеризуются простыми 
временными формами групп Present и Past. Например: 

It was great to discuss the situation I presented. 
But there are too many people, and few jobs. 
Также, педагогический дискурс, отраженный в блогах характеризуется широким применением сокращений: 
I can’t argue about that. 
I don’t like it, but… 
In case you don’t know much about DELTA. 
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Удивительно, профессиональный блог также характеризуется различными отклонениями от грамма-
тических правил английского языка. Во-первых, крайне часто обнаруживались нарушения правил пунктуации, 
например в таких словах, как:  excerpt, eferrer, amature, disasterous. Также, наблюдается отход от обще принятых 
правил пунктуации, а именно: 

Пропуск знаков препинания; 
I’d like to move on a bit in the discussion, mainly after Candy said: 
“…someone who is clearly keen, autonomous and self-driven, should be welcomed with open arms to replace those 

who are apathetic and complacent – qualifications notwithstanding”(.) 
Увеличение или уменьшение знаков в конце предложения; 
Silence…  
You see?? 
Игнорирование заглавных букв (interesting, isn’t it?). 
Что касается стилистики, то  наиболее распространенным приемом можно назвать эллиптические 

конструкции. Например:  Credentialism. Mistakes. Будучи элементом виртуального дискурса,  педагогический 
блог сохраняет основные его стилистические характеристики, к которым относятся: капитализация 
(MANAGEMENT, DIPLOMA), шрифтовое выделение (курсив, полужирное начертание, подчеркивание),  а 
также креализованность.  

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что блог-жанр электронного дискурса обладает характеристиками 
не только письменной, но и устной речи, занимая между ними «промежуточное положение».  Это позволяет 
нам рассматривать блог-технологию не только как средство для формирования умений письменной 
коммуникации, но и как аутентичный материал, на базу которого может строиться устное взаимодействие. 
Более того, тексты блогов отражают специфику статусно-ролевого общения, включая лингво-
коммуникативные особенности и нормы, принятые в определенном сообществе. Поэтому мы можем 
утверждать, что профессионально-педагогические блоги являются эффективным средством в формировании 
межкультурно-коммуникативной копетенции студентов высших учебных заведений.   

 
Түйіндеме 

Ұсынылған мақалада мәдениаралық компетенциясын дамыту себебімен аутентикалық тәсіл ретінде блогтардың 
қолдануы көрсетіледі. Бұл жерде блог-жанры текстті ресурс айқындамасы ретінде виртуалды тілдесу саласында 
назарға алынады. Сонымен бірге, ғаламтор арқылы жүргізілетін тілдесу статусты-рөлді байланыспен қамтамасыз 
етіледі. Сол себептен, профессионалды-педагогикалық блогтар кейбір лингво-коммуникативты қасиеттерімен 
иеленеді.  Мақаланың басты мақсаты профессионалды-педагогикалық блогосферасының негізінде блогтардың басты 
түрлерін бөліп шығару. 

 
Summary 

The article highlights the specifics of blogs application as the authentic means of intercultural competence formation. As 
the sphere of virtual communication blog-genre is treated from the position of a textual recourse, which contains 
professionally valuable content. Thus, the publication grounds that the communication by the means of the Internet is 
predominated by the status-role relations. Consequently, professional-pedagogical blogs obtain some lingua-communicative 
peculiarities which could be used in foreign language teaching. The main objective of this article, therefore, is to point out 
these features on the bases of professional-pedagogical blogosphere.      
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Аңдатпа: 
Аталмыш мақалада қазіргі уақыттағы мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттеріне көмек 

ретінде жасалатын көптеген компьютерлік оқыту бағдарламаларының ішінде электрондық оқулықтар кеңінен 
қолданылуы жайында. Электрондық оқулықтар – компьютерлік оқу-әдістемелік жобалар мен эксперименттердің 
көпжылдық дамуының нәтижесі. «Электрондық оқулық» термині оның барлық мүмкіндігін аша алмайды. Дәстүрлі 
түрдегі, яғни баспадан шыққан кітаптар негізінен бір қызметті атқарады – ақпаратты жеткізу. Қазіргі білім беру 
электронды ресурстары қажетті ақпаратты жеткізіп қана қоймай, виртуалды зертханаларды елестетуге, есептердің 
шешімдеріне мониторинг жасауға, білімгерлердің білімін тексеруге, бақылауға мүмкіндік береді. 

Теориялық материалдар орналасқан терезе интерфейстің ыңғайлы екенін дәлелдейді, онда электрондық 
оқулықтың кез келген тарауына ауысуға мүмкіндік беретін батырмалар орналасқан. Инженерлік мамандықтарда 
«Компьютерлік графика» пәні «Сызба геометрия», «Инженерлік графика», «Информатика» пәндерінен кейін 
оқытылады. Көбінесе бірінші курстың екінші семестрінде немесе екінші курста оқытылады. 

Тірек сөздер: Электрондық оқулықтар, инженерлік графика, сызба геометрия, 3D модельдеу. 
 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында  және «Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» бекітілген білім беруді ақпарат-
тандырудағы мемлекеттік саясат жоғары білім беру жүйесінің кредиттік технологияларға өту кезеңінде 
түбегейлі реформалардың басты бағыты болып отыр. 

Білім беруді ақпараттандырудың дамуына заманауи білім стандарттарына сәйкес жасалған мынадай 
құжаттар да ықпал етуде: 

– ҚР СТ 34.017-2005. Ақпараттық технологиялар. Электрондық басылым. Электрондық оқу басылымы. 
– ҚР СТ 34.014-2002. Ақпараттық технологиялар. Автоматтандырылған жүйелерге арналған стандарт 

кешені. Терминдер және анықтамалар. 
 – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылдың 19 шілдесінде №404 

бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қашықтан оқытуды ұйымдастыру ережелері». 
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі өзінің стратегиялық жоспарларында білім 

беруді ақпараттандырудың мемлекеттік саясатын жүргізуде. 2011 жылдың 19 ақпанында бекітілген «Қазақстан 
Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған толық стратегиялық 
жоспарында» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының дамуына ерекше көңіл бөлінген. Жоғары 
оқу орындарында, ғылыми зертханаларда компьютерлік техникаларды физикалық және моральдік тозуын 
ескере отырып жыл сайын жаңалату жоспарлануда. Жоғары оқу орындарын интернеттің кеңжолақты 
желілеріне қосу да маңызды болып табылады. Сонымен қатар жоғары білім жүйелеріне арналған электрондық 
оқулықтар мен оқу бағдарламаларының да орны ерекше. 

Қазіргі уақытта мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттеріне көмек ретінде жасалатын 
көптеген компьютерлік оқыту бағдарламаларының ішінде электрондық оқулықтар кеңінен қолданылып, 
дамуда. Электрондық оқулықтар – компьютерлік оқу-әдістемелік жобалар мен эксперименттердің көпжылдық 
дамуының нәтижесі. «Электрондық оқулық» термині оның барлық мүмкіндігін аша алмайды. Дәстүрлі түрдегі, 
яғни баспадан шыққан кітаптар негізінен бір қызметті атқарады – ақпаратты жеткізу. Қазіргі білім беру 
электронды ресурстары қажетті ақпаратты жеткізіп қана қоймай, виртуалды зертханаларды елестетуге, 
есептердің шешімдеріне мониторинг жасауға, білімгерлердің білімін тексеруге, бақылауға мүмкіндік береді. 
Электронды өнім курсты меңгеруге арналған бүкіл әдістемелік материалдар кешенін қамтиды және оқу 
үдерісінің негізгі классикалық үш компонентін – теориялық білім алуды, тәжірибелік дағдылануды және 
аттестацияны іске асыруға мүмкіндік береді.  

Республикалық білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік орталығы Қ.И. Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық университетімен бірлесіп техникалық және гуманитарлық пәндер бойынша 
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электрондық оқулықтарды шығаруда елеулі жетістіктерге жетуде. Оның ішінде т.ғ.д., профессор                            
Б.Н. Нұрмаханов пен п.ғ.к., доцент Д.Д. Абилдабекова дайындаған «Компьютерлік графика» электрондық 
оқулығы да бар. Бұл электрондық оқулық модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған. Оның құрамына 
мынадай компоненттер кіреді: 

1. Кешеннің сипаттамасы (авторлар туралы мәліметтер, мазмұны, аннотация), әдістемелік материалдар, 
курс бағдарламасы, күнтізбелік жоспар, курсты меңгеруге әдістемелік ұсыныстар және т.б. 

2. Теориялық материал. 
3. Бейнематериалдар (суреттер, бейне - және аудиоклиптер, анимациялар). 
4. Практикум. 
5. Виртуалды зертханалық практикум (әдістемелік нұсқаулар, есеп беру формалары, практикум бойынша 

бақылау сұрақтарының жинағы). 
6. Қосымша материалдар (глоссарий, қолданылған белгілеулер тізімі, әдебиеттер тізімі, интернет-

ресурстарға сілтемелер). 
Электрондық оқулықтың ыңғайлы интерфейсі оқушыға өте көлемді теориялық және тәжірибелік бөлім-

дерінде жылдам, әрі оңай жол табуға көмектеседі. Гипермәтіндер, анимация, бейнематериалдар, тестілер 
бірыңғай интерактивті кешенде келісімді байланысқан. Теориялық материалдардың әрбір тақырыбы бойынша 
көрнекі, әрі түрлі-түсті суреттер, сызбалар берілген.  

Теориялық материалдар орналасқан терезе интерфейстің ыңғайлы екенін дәлелдейді, онда электрондық 
оқулықтың кез келген тарауына ауысуға мүмкіндік беретін батырмалар орналасқан. Инженерлік мамандық-
тарда «Компьютерлік графика» пәні «Сызба геометрия», «Инженерлік графика», «Информатика» пәндерінен 
кейін оқытылады. Көбінесе бірінші курстың екінші семестрінде немесе екінші курста оқытылады. Пәнді 
оқытатын уақытта студенттер компьютерлік технологиялар туралы білімдері кеңейіп, проекциялық сызудың 
негіздерін, күрделі геометриялық формаларды салу принциптерін, тетікбөлшектер мен конструкциялардың 
сызбаларындағы шартты кескіндер мен белгілеулерді, «Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері» 
стандартын білетін болады. Сондықтан студенттер өздерінің білімдерін графикалық бағдарламаларды игеруде 
еркін қолдана алады. Бұл графикалық бағдарламаларда сызбаларды орындап қана қоймай, модельдеуді, 
жобалауды автоматтандыруды жүзеге асыруға болады. Студенттердің графикалық бағдарламаларға деген 
қызығушылығын қазіргі кезде конструкторлық құжаттар электрондық нұсқаларда жасалатын өндіріс 
орындарында жас мамандарға талаптардың өсуімен де түсіндіруге болады.  

Компьютерлік техникалардың дамуымен оларды оқу үдерісінде қолдану мәселесі өзекті болып отыр. 
Жоғары оқу орындарына оқуға келетін талапкерлердің графикалық дайындығының төмен деңгейі де оқытудың 
жаңа тиімді әдістерін іздеуге мәжбүрлейді. Соңғы уақыттарда жобаланатын бұйымдардың үшөлшемдік 
геометриялық модельдерін құру негізінде конструкторлық құжаттауды автоматтандыру қарқынды дамуда.  

Оқу үдерісінде AutoCAD жүйесін енгізу инженерлік ақпараттардың графикалық модельдерін құруды 
автоматтандырумен қатар, оларды өзгертуге, зерттеуге мүмкіндік береді. Сызба геометрияның пән ретінде 
дамуында мынадай бағыттарды қолдануға болады: 

1. Бірінші бағыт бойынша студенттер жеке тапсырмаларын дәстүрлі  тәсілмен қолмен қағаз бетінде 
орындалады. 

2. Екінші бағыт бойынша сызба геометрияны оқыту әдісі оқу үдерісіне әмбебап графикалық бағдарлама-
ларды енгізумен байланысты. 

 Екінші әдістің мынадай ерекшеліктері бар: 
– жеке тапсырмалар дербес компьютерде оқытушының қатысуымен және өз бетінше қолмен қағаз бетінде 

орындалады;    
– аралық бақылауда тапсырмалар қағаз бетінде орындалады; 
– семестрдің соңында студенттер дәстүрлі емтихан тапсырады. 
Байқасаңыздар, екінші бағытта сызбаларды дәстүрлі әдіс бойынша, яғни қағаз бетінде сызу құралдарының 

көмегімен орындаудың маңызын төмендетпейді. 
1-суретте мысал ретінде цилиндр мен конустың қиылысу сызығын анықтау есебі көрсетілген. Ашық түстер, 

көрнекілік, үздіксіз 3D-орбитаның мүмкіндіктері студенттердің компьютерлік графика көмегімен есептерді 
шығаруға және жалпы сызба геометрияға деген қызығушылығын арттырады.  
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Студенттер оқытушының басқаруымен цилиндр мен конусты берілген өлшемдері бойынша сызады.  Содан 

соң мониторда сызу алаңын төрт көрініс экранға бөледі. Меңзердің көмегімен экрандарды кезегімен белгілеп, 
оларға МСТ 2.305-68 стандарты бойынша көріністер аттарын тағайындайды: 

Бас көрініс; 
Үстінен көрініс; 
Сол жақтан көрініс; 
Оңтүстік-батыс изометриялық көрініс. 
2-суретте көрініс экрандарында 2D-каркас режимі орнатылған мысалы көрсетілген. Содан соң Объединить 

(Union) командасы орындалса, екі беттің қиылысу сызығы айқын көрінеді.  
 

 
 
Содан соң студенттер модель кеңістігінен парақ кеңістігіне өтеді және Т-вид (Solview) командасының 

көмегімен төрт көріністі құрайды.  Қабаттардың қасиеттері терезесінде әр қабатқа тән сызықтардың түрлері, 
жуандықтары, түсі және баспадан шығу мүмкіндіктері тағайындалады (3-сурет). 

1-сурет. 3D көріністер 

2-сурет. 2D-каркас режимі 
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Көріністердегі сызықтардың қабаттарға байланысты қасиеттерін көрсету үшін Т-рисование (Soldraw) 

командасын орындау керек. Ол үшін команданы шақырғаннан кейін әр көрініс экранын кезек-кезек меңзермен 
белгілеп, Enter батырмасын басады. 4-суретте сызба сызықтарының қалай өзгергені көрінеді. Слой (Layer) 
команасын шақырып, Қабат қасиеттерінің менеджері деп аталатын терезеде VPORTS қабатын сөндіріп қойса, 
көрініс экрандарының рамкалары жойылады.  

 
 
 
 
 
 

Студенттер дайын сызбада өлшемдер мен жетіспейтін осьтік сызықтарды өз қабаттарында МСТ 2.303-68 
және МСТ 2.307-68 стандарттарына сәйкес жүргізеді.  

Ұсынылып отырған әдіс AutoCAD жүйесімен жұмыс істеуге дағдыландырады және студенттердің пәнге 
деген қызығушылығын арттырады. Үшөлшемді объектілердің осындай шынайы кескіндері студенттердің 
кеңістік ойлау қабілеттерін дамытады және эпюрді дәстүрлі түрде қағаз бетінде қолмен орындау кезінде едәуір 
көмектеседі. Оның үстіне студенттер эпюрді дәл және сапалы орындауға тырысады, өйткені есептің шешімі 
компьютермен жасалған нұсқамен бірдей болу керек.  

3-сурет. Қабаттардың қасиеттері терезесі 

4-сурет. Дайын сызба 
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Студенттерге берілетін ақпарат көлемі өте үлкен, сондықтан «Компьютерлік графика» электрондық 
оқулығын енгізу пәндерді сатылы түрде меңгеруге жағдай жасау арқылы оқу үдерісін ілгерілетеді. 
Электрондық оқулықты қолдану техникалық мамандық студенттерінің графикалық және инженерлік есептерді 
шығармашылық тұрғыда шешулеріне ықпал етеді, оқу сапасын жоғарылатады.  

Оқу үдерісіне ақпараттық технологияларды енгізу болашақ мамандарды даярлау сапасын жоғарылатудың 
тиімді құралы болып табылады.   

 
 

Резюме 
Внедрение информационных технологий в процесс геометро-графической подготовки бакалавров технических 

специальностей, электронных учебников в учебный процесс является эффективным средством повышения качества 
обучения будущих специалистов. Использование электронного учебника активизирует творческий подход студентов 
технических специальностей к решению графических и инженерных задач, изменяет качество обучения. 

 
Summary 

Introduction of information technologies in process geometry-graphic preparation of bachelors of technical specialties, 
electronic textbooks in educational process is an effective remedy of improvement of quality of training of future experts. Use 
of the electronic textbook intensifies creative approach of students of technical specialties to the solution of graphic and 
engineering tasks, changes quality of training. 
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УДК  ӘОЖ 37. 01 
 

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН 

 
Р.Н. Ибраимова, Э.Д. Абишева, Г.Н. Жолтаева  

 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада педагог мамандардың инновациялық қызметін дамытуда инновациялық технологияларды меңгеру 

мен тәжірибеде ұтымды пайдаланудың рөліне мән беріліп, инновациялық  педагогикалық техно-логиялардың негізгі 
қағидалары, тәжірибеге ендірудің кезеңдері сипатталады. Инновациялық технологияларды жүйелі түрде тәжірибеде 
қолданудың мұғалім үшін тиімділігін сипаттай отырып, Ақсу ауданы Мамания орта мектебіндегі пән мұғалімдерінің 
өз тәжірибелерінде қолданып жүрген технологияларына талдау жасалады. Сонымен бірге мұғалімдердің 
инновациялық қызметін дамытуда педагог мамандардың  сындарлы оқыту технологиясының негіздерін қамтитын 
Кембридж  бағдарламасы негізінде жеті модуль бойынша оқыту жүйесін тәжірибеге енгізу мәселесі қамтылған. 

Тірек сөздер: инновациялық технология, мұғалім, оқушы, технология шарттары, қағидалар, инновациялық 
технологиялардың тиімділігі. 

 
Қазақстан  Республикасының «Білім туралы» Заңының 11-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттері 

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау және 
жаңа технологияларды енгізу мен тиімді пайдалану  керектігі атап көрсетілген [1].  Білім беру саласының 
негізгі мақсаты – білім беру жүйесінің барлық деңгейінде  жаңа заман талаптарына сай нәтижеге бағытталған 
сапалы, терең біліммен қаруланған, алған білімін тәжірибеде қолдана білетін,  кәсіби біліктілігі жоғары, 
бәсекеге қабілетті, өз бетінше шешім қабылдап, сыни тұрғыдан ойлай білетін және баға бере алатын жеке  
тұлға тәрбиелеу болып отыр. Бұл мақсатты жүзеге асырушы басты тұлға, әрине, мұғалім.   

Өзгермелі заман талабына сай жаңа ақпараттық-коммуникативтік технологияларды меңгеру және 
тәжірибеде ұтымды пайдалану, оқушыларға нәтижеге бағытталған сапалы білім беру, жан-жақты дамыған 
тұлға қалыптастыру – әр мұғалімнің басты мақсаты. Сондықтан да Ақсу ауданы Мамания орта мектебінің 
ұжымы «Жеткіншек ұрпаққа нәтижеге бағытталған білім беру жағдайында оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық, 
ақпараттық- коммуникативтік технологияларды ендірудің тиімді жолдары» деген өзекті мәселені жүзеге асыру 
мақсатында жұмыс жасауда. Инновациялық технологиялардың негізгі қағидалары: оқушыға  ізгілік тұрғысы-
нан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; оқушының танымдық күшін қалыптастыру және дамыту; оқушының  
өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту; оқушының  танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр 
оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі 
жұмыс жасау; оқу үрдісін оқушылардың сезінуі. Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың 
педагогикалық шарттары: инновациялық  технологиялар туралы білімі; оны жан-жақты меңгеруі; иннова-
циялық іс-әрекет диагностикасын меңгеруі; инновациялық технологияларды тәжірибеге ендіру жұмыстары; 
инновацияны тәжірибеде дұрыс қолдану. Инновациялық технологияларды қолдана отырып оқыту – таным 
әрекетін ұйымдастырулың ұтымды формасы. Мақсаты – оқу үрдісінің өнімділігін арттыру. Инновациялық 
технологияларды қолдану: оқып үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы жүзеге асырылады. 

Кез келген технологияның білім беру үрдісіне дендеп енуіне тікелей қызмет ететін – мұғалім. Ол үшін  
жаңа технологияны меңгеріп қана қоймай, өзі меңгерген технологияны өз іс-әрекетіне байланысты қолдана 
алуы, жетілдіре білуі, сондай-ақ өзінің анализі, рефлексиясы арқылы өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс» [2, 6 б]. 
Кез келген технологияны тәжірибеге ендіруде осындай қағидаларға сүйенбей жұмыс жүргізу мүмкін емес. 
Жоғарыда аталған педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттарын ескере 
отырып, ең бірінші кезекте, сол технологияларды қаншалықты толық меңгергендерін және өз тәжірибелерінде 
қаншалықты тиімді қолдана білетіндерін анықтау мақсатында мұғалімдерден 10 сұрақтан тұратын сауалнама 
алынып, өзара сабаққа қатысу, күнделікті сабақ жоспарларына  талдау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 
ұжымдағы 37 мұғалімнің 67,5% инновациялық технологияларды толық меңгергендерін көрсетсе, 32,4% әлі 
дебілімдерін жетілдіруде. 67,5% мұғалімнің тең жартысы белгілі бір технологияны сабақ барысында жүйелі 
пайдаланып жүрсе, тең жартысы тек технология элементтерін ғана пайдаланады. 

Қазіргі таңда 500-ге жуық педагогикалық технологиялар белгілі болса, ұжымдағы мұғалімдер өздерінің іс-
тәжірибелерінде негізінен төмендегі технологияларды пайдалануда: 
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1. Ж.А.Қараев, Ж.У.Кобдикова  «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» технологиясы – 6 мұғалім 
16,2%. 

2. Л.С. Выготский, Л.В. Эльконин, В.В. Давыдовтың «Дамыта оқыту» технологиясы – 7 мұғалім 18,9% 
3. М.М. Жампейісованың «Модульдік оқыту» технологиясы – 6  мұғалім 16,2 %. 
4. Н.А. Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясы – 6 мұғалім 16,2%. 
5. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиясы – 9 мұғалім 24,3%. 
6. «Ойын» технологиясы – 17 мұғалім 45,9%. 
7. Т.Н. Лысенкованың «Тірек сызба» технологиясы – 4 мұғалім 10,8 %. 
Сонымен қатар мұғалімдерді тәжірибеде қолданып жүрген технологиялары бойынша топтастырғанда, бір 

пән мұғалімінің екі технологияны толықтай меңгеріп,  сабағының типіне, түріне және сабақтың мазмұнына 
қарай қолдана білетіні анықталды: 

1. «Сатылай кешенді талдау» және «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиялары 
бойынша – 4 мұғалім (10,8%) 

2. «Ойын» және «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиялары бойынша – 3 мұғалім 
(8,1%) 

3. «Сатылай кешенді талдау» және «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» технологиялары бойынша – 
1 мұғалім (2,7%) 

4. «Дамыта оқыту» және «Ойын» технологиясы бойынша – 3 мұғалім (8,1%)  
5. «Модульдік оқыту» және «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиялары бойынша – 1 

мұғалім (2,7%) 
6. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» және «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» 

технологиялары бойынша – 1 мұғалім (2,7%) 
7. «Дамыта оқыту» және «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» технологиялары бойынша –1 мұғалім 

(2,7%) 
Сауалнаманың қорытындысынан кейін мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін шыңдау, инновациялық 

қызметтерін күшейту, инновациялық технологияларды оқып-үйрене отырып тәжірибеде тиімді пайдалануды 
жүзеге асыру мақсатында «Білім  технологияларының   оқушылардың  білім  сапасын арттырудағы рөлі» 
тақырыбында семинар-практикум ұйымдастырылды. Семинардың теориялық бөлімінде әр технология 
бойынша құрылған топ мүшелері сол технологияның ерекшеліктері мен тиімділіктерін теориялық тұрғыдан 
қорғаса, практикалық бөлімде пән мұғалімдері сол технология бойынша сабақ үлгілерін көрсетті. 

Инновациялық технологияларды іс тәжірибеде жүйелі түрде қолдану  үшін әр мұғалім алдында отырған 
шәкірттерінің жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсат – мүддесіне сай,  өзінінің шеберлігіне орай 
және белгілі бір технологияның сол пәнді оқытудағы тиімділігіне қарай таңдап алады. 

Отандық технологиялардың ішінен жоғары сұранысқа ие болып жүрген технологиялардың бірі –                  
Ж.А. Қараев, Ж.У. Кобдикованың «Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» технологиясы. Бұл техно-
логияны тәжірибеге ендіру арқылы  біріншіден, нәтижеге бағытталған сапалы білім алуға жағдай жасалады. 
Екіншіден, білім беру жүйесінің дамуын болжауға және қадағалауға (мониторинг жүргізуге) қолайлы жағдай 
туады. Үшіншіден, білім беру жүйесін әділ бағалайтын Ұлттық бағалау жүйесі құрылады. Бұл технологияда 
оқыту үдерісі оқушылардың  «деңгей баспалдағы», яғни оқушылық, алгоритмдік, тапқырлық және шығарма-
шылық деңгейлері  бойынша біртіндеп  жоғары көтеріліп, ең биік деңгейді игеруге қол жеткізуді көздейді [3,9 б]. 

Деңгейлік көрсеткіштер: білім, түйсіну, қолдану, анализ, синтез, баға, сыни баға. Оқушының іс-әрекеті: 
қабылдайды, түсінеді, ойланады, пайымдайды, көрсетеді, жазады, жаңа проблеманы шешеді, салыстырады, 
ашады, талдайды, нәтижесін көрсетеді, шығармашылық жұмыстар құрастырады, бағалайды, талқылайды, пікір 
айтады. Бұл технологияны жаратылыстану-математикалық бағытындағы пән мұғалімдері тәжірибелерінде 
тиімді пайдалануда.  

Бастауыш сынып мұғалімдері мен тіл мамандарының сабақтарында жүйелі түрде қолданып жүрген  
технология  – Л.С.Выготский, Л.В.Эльконин, В.В.Давыдовтың «Дамыта оқыту» технологиясының тәсілдері: 

1.Дидактикалық салыстыру тәсілі; 
2.Байқау-қоршаған ортамен байланыстыру. 
«Дамыта оқыту» технологиясының ерекшеліктері: 
1.Барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызу. 
2.Топтық тапсырманың әр бағытын топтың әр мүшесі орындайды. 
3.Жеке оқушының жұмысы бағаланады. 
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4.Жеке білімді тексеру бөлек жүргізіледі. 
«Дамыта оқыту» технологиясының нәтижелі көрсеткіші: 
1. Оқушылардың ойлай білуі. 
2. Пайымдай білуі. 
3. Нақтылай білуі. 
4. Жүйелей білуі. 
5. Дәлелдей білуі.  
 «RWST бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда «Сын тұрғысынан ойлау үшін  оқу мен жазу» дегенді 

білдіреді.  Бұл бағдарлама  60 түрлі стратегияларынан тұрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту» [4, 5 б ]. Сын тұрғысынан  ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-
түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Л.Джинни, С.Куртис, 
Чарльз Темпл, т.б. Жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С. Выготский теорияларын басшылыққа алады» [5, 10 б].  
Сыни ойлау – әр жеке тұлғаның кез келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға  
жеткізе алуы. Сыни тұрғыдан ойлау өзіндік, жеке ойлау болып  табылады. Ол өз алдына сұрақтар қойып және 
үнемі  оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтау, әр мәселеге байланысты өз пікірін 
айту, оны дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды  және сол  дәлелдемелерді 
қисынды зерттеу дегенді білдіреді.  Сабақ барысында оқушылардың ой қозғай отырып, өз ойы мен өзгенің 
ойына сыни тұрғыдан қарап, естігенін, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, дәлелдеп, 
тұжырым жасауға бағыттау, өз бетімен және ұжыммен бірлесіп жұмыс жасау қабілеттерінің артатынын 
мектебіміздің мұғалімдерінің  тәжірибелері көрсетіп отыр. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 
технологиясы үш кезеңнен тұратын модульдік сабақта пайдаланылады: 

– ой қозғау немесе ой шақыру; 
– мағынаны ажырату, іске асыру (ұғыну, мәнін түсіну); 
– рефлексия немесе ой толғаныс фазасы [4, 6 б]. 
Нәтижесінде оқушылар өз ойларын еркін айтуға, пікір алмасуға, бір-біріне құрметпен қарауға, өзгенің 

пікірін бағалауға, топпен жұмыс істеуге, тыңдай білуге, сыни тұрғыдан ойлауға, проблемалық сұрақтарды 
шеше білуге  үйреніп,  шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады.   

Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясының да тиімділігі ерекше. Бұл технология 
қазіргі күнде тек қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде ғана емес, басқа да пәндерді оқытуда жаппай енгізілуде. 
Бұл технологияның ерекшелігі – оқушының тек білімді ғана меңгеруі емес, сонымен қатар есте сақтау, ойлау 
қабілеттерін арттырып, тұлғаның танымдық, шығармашылық  қабілеттерін, ауызша және жазбаша тілдерін 
дамытады, сөздік қорларын молайтады, ең бастысы тиянақты, берік білімді қалыптастырады. Оқушылар 
талдау барысында өтілген ережелерді үнемі қайталай отырып, білім, білік, дағдыларын тұрақтандырады, тез 
ойлауға, шапшаң сөйлеуге, ойларын жүйелі баяндауға үйренеді. Бұл технологияны аралас сабақтың үй 
тапсырмасын тексеру, өтілген материалды пысықтау, бекіту кезеңдерінде, қайталау сабақтарында, қорытында 
сабақтарда пайдаланған өте тиімді. Сонымен қатар дәстүрден тыс сабақ түрлерінде ұтымды пайдалану 
мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен қабілетіне байланысты болмақ. Мысалы, қазақ тілі пәнінде кез келген тарауды 
қайталауда оқушылардың алған білімдері жан-жақты қамтылады және фонетикалық, фонологиялық, 
лексикалық, морфологиялық, синтаксистік талдау заңдылықтарын толық меңгеруге мүмкіндік туады. 

Тарих, география, биология, әдебиет, қазақ тілі және т.б. пәндерді оқытуда М.М. Жампейісованың  
«Модульдік оқыту» технологиясын қолдану нәтижелі болып отыр. Бұл технология: 

– оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға;  
– танымдық процестерді (жады, ес, ойлау, елестету, зейін) дамытуға; 
– оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға; 
– белсенді сөздік қорын, ауызшы және жазбаша тілдік қорын дамытуға; 
– тұлғаның қиындықтарға даяр болу және оны жеңе білу, қарым-қатынас, ойын, танымдық, қауіпсіздік, 

сыйласу, шығармашылық, қажеттілікті қанағаттандыруға ықпал етеді» [6,7б]. 
Мектепке дейінгі тәрбие беруде, бастауыш сыныптар мен орта буындардың төменгі сатыларында, дене 

шынықтыру сабақтарында ойын технологиясын пайдалана отырып оқыту өте тиімді. Ойын әрекетінің 
қызықты болуын қамтамасыз ететін және баланың танымдық қызығушылығын дамытатын басты нәрсе: білім, 
әрекет, қарым-қатынас. Осы жағдайларды ескере отырып, мұғалімдеріміз төмендегі ойын түрлерін 
сабақтарында жиі қолданады: 
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1. Мазмұнды бейнелі ойын: отбасы, балабақша, мектеп, ұшқыштар, т.б. 
2. Қимыл- қозғалыс ойындар»: «ұшты –ұшты», «аңшылар», «сиқырлы таяқ», «соқыр теке», т.б. 
3. Дидактикалық ойындар: «Заттардың түсін анықта», «Қуыршақты серуенге дайында», «Түсті лото», «Тез 

ретке келтір», «Жалғастыр», «Ойлан,тап», «Кім жылдам?» т.б. 
4. Құрылыс ойындары: лото, басқа конструкторларды пайдалану, т.б. 
5. Рөлді-сюжетті ойындар:ертегі, әңгімелерді рөлге бөліп орындау, сахналау. 
Инновациялық технологияның қай қайсысын болмасын, оқушыларды сапалы біліммен қаруландыруды 

мақсат ете отырып, төмендегідей нәтижелерге бағытталғандығын көріп отырмыз: 
– оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артады; 
– барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туады; 
– оқушы тұлғасының танымдық қабілеті дамиды; 
– оқушының ұжымдық ой қызметі, іскерлік қарым-қатынасы артады; 
– оқушы өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгереді; 
– мақсатты  іс-әрекеттерін  қалыптастыру; 
– өз  бетінше  ізденуге, шығармашылыққа  баулиды; 
– сыни  тұрғыдан ойлауға үйретіп,  өз ойларын  еркін  жеткізуге  дағдыландырады; 
– пайымдау, нақтылау, жинақтау, жүйелеу, талдау, дәлелдеу, анықтау қабілеттері  артады; 
– логикалық  ойлау және  есте  сақтау қабілеттері  артып, сөздік  қорлары  молаяды. 
Білім беру саласындағы үлкен жаңалық – мұғалімдердің үш түрлі деңгейде Кембридж  бағдарламасы 

бойынша үш айлық дайындық курсында білімдерін жетілдіруі. «Сындарлы оқыту теориясының негіздерін 
қамтитын бұл бағдарлама  сапалы және табысты оқытуды көздейтін жеті модуль бойынша оқытуға құрылған: 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық» [7,12 б]. 
I және III деңгей бойынша білімдерін жетілдерген 6 мұғалім бүгінгі таңда мектебімізде «Қабілет» атты 

шығармашылық топ құрып, 4-і  коуч ретінде жұмыс жүргізуде.  Нәтижесінде: 
- өзгерістер  мен  қайта  құрулардың  тиімділігі артуы; 
- оқушыларда сыни тұрғылан ойлауының  пайда  болуы; 
- топпен жұмыс жандануы;  
- оқушы  үні;  
- кәсіби  әңгіме; 
- желілік қоғамдастықтардың  құрылуы жүзеге асырылуда.  
Бүгінгі өзгермелі заман талабына сай ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың қарқынды дамуына 

байланысты аудан мектептерімен желілік қоғамдастық құру арқылы нәтижеге бағытталған білім беруде 
инновациялық технологияларды қолдану тиімділігін арттыруда  іс-тәжірибе алмасу өте тиімді. Желілік 
қоғамдастық – бұл ақпарат алмасу үдерісі. Сонымен қатар онлайн режимінде сабақ жүргізу және сабақтарға 
қатысу, талдау арқылы да мұғалімдердің инновациялық қызметін дамытуға мүмкіндік зор.Бүгінгі таңда 
мектебіміздің пән мұғалімдері жоғарыда көрсетілген инновациялық технологияларды қолданудың оқып 
үйрену, меңгеру, өмірге ендіру кезеңдерінен өтіп, дамыту кезеңі бойынша жұмыс жүргізуде. Бұл бағыттағы 
жұмыстарды күшейтуде семинар, конференция, тренинг, ашық есік күндері, әдістемелік күн, шебер сынып, 
педагогикалық оқу сияқты шаралардың рөлі ерекше. Жалпы инновациялық технологияларды жүйелі түрде 
тәжірибеде қолданудың мұғалім үшін де тиімділігі зор: 

– педагог мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамытады; 
– шығармашылық шеберліктерін шыңдайды; 
– инновациялық қызметтерін күшейтеді; 
– мұғалімдердің өздік білімдерін жетілдіреді; 
– ізденімпаздық қабілеттерін күшейтеді; 
– сабақты бірсарынды емес, түрлендіріп өткізуге ұмтылдырады; 
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– озық іс тәжірибелерді оқып үйренеді, тәжірибе алмасады; 
– мұғалімдердің  жауапкершілігін арттырады; 
– белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге ықпал етеді. 
Педагогика ғылымының докторы, профессор Г.А. Рудик: «XXI ғасырда білім беру жүйесінің мақсаты мен 

міндеттері өзгереді, сонымен қоса қабылдаған ақпарат көлемі өсіп оқушыға салмақ салады, ал педагогтің 
міндеті білімді жинақтау емес, оқушыға осы білімді өздігінен алатын тәсілдерін үйрету», - деп  көрсеткендей, 
білімді ұрпақ тәрбиелеу ұстаздардың қолында [8,35 б]. 

 
 

Резюме 
В статье рассматриваются этапы развития и внедрения инновационных технологий  в  практическую  

деятельность  педагогов, особое  внимание уделяется роли эффективного использования основных правил  
инновационных педагогических технологий.  Дается краткая характеристика и анализ инновационных технологий, 
используемых  учителями- предметниками средней школы Мамания Аксуского района в учебном процессе.  

Наряду с этим охвачена  проблема  развития,  внедрения   в   школе основной технологии конструктивного 
системного  обучения согласно   семи модулям   Кембриджской  программы. 

 
Summary 

This article deals with the  efficiency of application of innovative technologies in education.  Stages of development and 
introduction of innovative technologies in practical activities of pedagogical workers are described, the special attention is 
paid to a role of effective use of the basic rules of innovative pedagogical technologies.  The important part is assigned on 
assimilation of innovative technologies by teachers - subject teachers in the course of training and on application by them in 
practice of this or that technology, use of these technologies in the course of the creative activity, a condition of ways of 
introduction in educational process of such rules of innovative technologies, as improvement, the analysis and a reflection.  
The acceptability of system use of innovative technologies in work of the teacher with pupils is specified, the analysis is given 
to technologies which apply in the practice of the teacher of secondary  school Mamaniya , Aksu area.  

Along with it the problem of development, introduction at school of the main technology of constructive system training 
according to seven modules of the Cambridge program is captured. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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г. Петропавловск, СКГУ им М.Козыбаева 

                                                 
Аннотация:  
В данной статье рассматриваются вопросы по использованию современных образовательных технологии в 

системе высшего образования. Поиск приёмов и методов обучения, с помощью современных образовательных 
технологий позволили бы повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. Сегодня понятие 
«технология» может употребляться в педагогике в трёх смыслах: как синоним понятия  «методика»  или  «форма 
организации  обучения»  (в этом случае происходит подмена одного понятия другим без конкретизации процесса 
обучения); как совокупность всех используемых в конкретной педагогической системе методов, средств и форм (в 
этом случае «технология» являет собой понятие с новым смыслом, но при этом теряет свой первоначальный смысл, 
с которым оно пришло из промышленной сферы); использование понятия «технология», как предлагает 
С.А.Смирнов, и уже было сказано выше, как совокупность методов и процессов позволяющих получить продукт с 
заданными свойствами 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, технология, образовательные технологии, современные 
технологии. 

 
Множество факторов оказывают влияние на развитие современной педагогической науки, среди них 

определяющими являются: информатизация различных направлений общественной деятельности, необходи-
мость формирования системы образования, способной адаптироваться к условиям и нормам жизнедеятель-
ности людей, к новому взаимодействию теории и  практики, к уровням и особенностям развития и подготовки 
студентов высших учебных заведении. 

Современные образовательные технологии, возникающие как следствие общего процесса информатизации 
общества, находят все большее применение в образовательном процессе в преподавании различных 
дисциплин. Идёт поиск приёмов и методов обучения, которые с помощью современных образовательных 
технологий позволили бы повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. Большой вклад  в 
изучении и использовании современных образовательных технологий (СОТ) внесли казахстанские и 
российские ученые: В.П. Беспалько, И.П. Волков, М.Н. Гуслова, Ж.А. Караев, Г.М. Кусаинов, Ж.У. Кобдикова, 
М.Р. Ковжасарова, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, И.А. Никольская, Г.К. Селевко [5]. А в музыкальном 
образовании этой проблемой занимались Э.Б. Абдуллин [6], Л.С. Выготский, Е.Д. Критская,  Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр и другие. 

Высшие учебные заведения вправе на конкурсной основе разрабатывать и внедрять инновационные 
образовательные учебные программы, содержащие новейшие технологии и методы обучения, направленные 
на дальнейшее развитие и совершенствование системы образования. Нужно повышать компьютерную грамот-
ность, в том числе за счет различных программ, активнее осваивать информационные технологии [1]. 

Термин «технология» в педагогике первоначально применяется только в дидактических исследованиях и 
соединялся с понятием «обучение».  В работах М.В. Кларина показаны этапы эволюции в зарубежном опыте 
образования. С периода 1950-х годов ХХ века, когда с технологией связывали использование технических 
средств (ТСО) в учебном процессе обычного комплекта ТСО и программированное обучение, как педагоги-
ческий метод, до настоящего времени, когда это понятие стало означать особые подходы к созданию систем-
ных проектов взаимосвязанной, определенным образом представленной деятельности преподавателя и 
студента.   

С периода 70-х годов ХХ века,  который связан с развитием научного направления «теории систем», как 
общего направления для различных наук, понятие «технологии в обучении» и «технологии обучения» стали 
самостоятельными терминами дидактики. В отечественной педагогике термин «технология» стал 
употребляться в более широком контексте – «образовательные технологии», «инновационные технологии», 
педагогические технологии», «технология образования» и т.д. 

Сегодня понятие «технология» может употребляться в педагогике в трёх смыслах: как синоним понятия  
«методика»  или  «форма организации  обучения»  (в этом случае происходит подмена одного понятия другим 
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без конкретизации процесса обучения); как совокупность всех используемых в конкретной педагогической 
системе методов, средств и форм (в этом случае «технология» являет собой понятие с новым смыслом, но при 
этом теряет свой первоначальный смысл, с которым оно пришло из промышленной сферы); использование 
понятия «технология», как предлагает С.А. Смирнов, и уже было сказано выше, как совокупность методов и 
процессов позволяющих получить продукт с заданными свойствами [2]. 

Слово «технология» происходит от греческих слов techne – искусство, мастерство и logos – учение. 
Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе означает учение о педагогическом 
искусстве, мастерстве. В научном понимании и употреблении термина «педагогическая технология» 
существуют большие разночтения, среди которых можно выделить четыре позиции. Педагогические 
технологии как средство, т.е. как производство и применение методического инструментария, аппаратуры, 
учебного оборудования и ТСО для учебного процесса [3]. 

Технология образовательная – (от греч.techne – искусство, мастерство, умение и logos – понятие, мысль, 
разум) – 1) системный метод воспроизведения педагогического процесса на основе апробированных и 
логически выстроенных процедур обучения и воспитания, оптимизирующих образовательный процесс, с 
определенной степенью вероятности обеспечивающий получение планируемых результатов. Постоянно 
возникающая проблема – сочетание, соотношение технологизируемых и творческих элементов и процессов в 
педагогической деятельности и деятельности обучаемых; 2) совокупность знаний о способах и средствах 
осуществления тех или иных процессов [3]. 

Образовательные технологии – система деятельности преподавателя и студента в образовательном 
процессе, построенная на конкретной идее в соответствии определенными принципами организации и 
взаимосвязи целей – содержания методов. В опыте работы школ, вузов и других образовательных систем 
используются различные виды образовательных технологии [4]. Например: игровые технологии, 
компьютерные технологии, диалоговые технологии, тренинговые технологии, инновационные технологии, 
информационные технологии  и многие другие. 

Современным образовательным технологиям, также как и всем высоким технологиям, должны быть 
присущи следующие характеристики: 

- технологии должны улучшать качество жизни людей (качество образования); 
- технологии должны быть результативными, т.е. должны давать гарантированные результаты уже в 

течение 5 лет их применения. 
- технологии должны иметь серьезное научное обоснование, отраженное в монографиях и докторских 

исследованиях, а также должны иметь научное сопровождение в процессе их применения, чтобы исключить 
возможность искажения. 

- технологии должны иметь широкое применение, например, одна и та же технология должна быть 
применима для преподавания разных учебных предметов, должна быть пригодна для разных ступеней 
обучения, а также для обучения  с разным уровнем развития. 

- технологии должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены и тем самым должны дополнять и 
усиливать друг друга. 

Современную образовательную технологию характеризуют следующие позиции:  
- технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит определенная 

методологическая, философская позиция автора (различают технологии процесса передача   знаний, умений и 
навыков; технологии развивающей педагогики); 

- технологическая цепочка  действий, операций, коммуникаций выстраивается строго в соответствии с 
целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

- функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся на 
договорной основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 
человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения; 

- поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов педагогической технологии должны 
быть, с одной стороны, воспроизведены любым учителем и, с другой, гарантировать достижение планируемых 
результатов всеми школьниками; 

-органической частью педагогической технологии являются диагностические процедуры, содержащие 
критерии, показатели  и инструментарий измерения результатов деятельности. 

В современном образовании на первое место выходит личность ребенка, учащегося и его деятельность. 
Поэтому, в начальной школе, а также в вузах  среди приоритетных технологий мы выделяем следующие 
наиболее характерные современные технологии: 
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- личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. 
- личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность 

обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 
природных потенциалов. Проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с их возможностями и потребностями. 

- информационно-коммуникационные технологии  в предметном обучении - внедрение ИКТ в содержание 
образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей с информатикой, что 
ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном 
обществе; 

- технология проектной деятельности. Проектная деятельность - это образовательная технология, 
нацеленная на приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, формирование у них 
специальных умений и навыков.  

- технология использования игровых методов. Игровые педагогические 
технологии» включаю группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

- технология уровневой дифференциации. Технология дифференцированного обучения представляет собой 
совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих 
определенную часть учебного процесса. При использовании этой технологии повышается уровень мотивации 
учении.  

- тестовые технологии. Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, 
индивидуальность, способствует обучению учащихся и студентов, снижает уровень психологической 
тревожности,  стрессовое состояние. 

- здоровьесберегающие технологии. «Здоровьесберегающие технологии» –   это все те психолого-
педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 
о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

Опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом применения современных технологий в 
процессе обучения. В результате применения современных педагогических технологий возросло качество 
обучения, познавательный интерес, социальная активность, количество социально - значимых проектов. 
Мониторинг выявил положительную динамику формирования информационных, коммуникативных, 
рефлексивных умений [5]. 

Таким образом, современные образовательные технологии –технологии которые способствуют повышению 
качество обучения, сокращению затрат времени студентов на конспектирование лекции. Внедрение современ-
ных образовательных технологий, а так же использование компьютеров в учебном процессе развивает не 
только познавательную деятельность, но и формирует свою мотивационную, эмоциональную, коммуникатив-
ную среду. 

 
Түйіндеме 

Ұсынылған мақалада жоғару оқу орынның жүйесіндегі заманауи білім технологиялардың қолдануы 
қарастырылды. Заманауи білім беру технологиялары білім беру әдістері және тәсілдерін іздену арқылы оқу тәрбиелік 
барыстың сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

 
Summary 

This article discusses the issues on the use of modern educational technologies in higher education system. The aim of the 
study is to validate the theoretical and methodological foundations of modern educational technology training as the success 
of modern learning process in teaching music courses at the university. 
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Abstract:  
This article considers one of modern and effective methods of training in foreign languages which promotes speaking 

development as well as letters and creative thinking. Use of this method (case study – situation studying) at lessons of a 
foreign language helps as to develop with our students of ability to estimate a certain situation, to analyze positive and 
negative sides and abilities to build and put forward the offers. Case studies can be based on a range of issues presented to 
students in different formats and approached in a variety of ways. For example, case studies in business and management may 
involve general organizational and management issues, personnel matters, health and safety, finance and marketing. Much of 
what has been mentioned about creative thinking is closely connected with formulating alternatives and solutions in relation to 
case studies.  

Key words: situation, problem, creative, logical progression.   
 
Case studies are increasingly being used to develop and assess a variety of skills across a range of courses. One of 

the reasons for this is the belief that, in certain situations, they are a more realistic way of developing and testing an 
individual’s potential to evaluate information, solve problems and make decisions. Some professional bodies are 
including case studies in their examinations because they provide evidence of the ability to apply skills in a wider, more 
realistic context, rather than simply answering questions in repetitive, theoretical way. Case studies can be presented in 
different forms, such as writing, verbally or as role-plays.  

As well as linking theory with real-life situations, case studies help learners develop the abilities to: 
 analyze complex situations and apply critical thinking skills; 
 think creatively and innovatively as well as logically; 
 view matters objectively and perceive the wider aspects of a situation; 
 identify problems and generate a range of alternative solutions; 
 set priorities; 
 make and evaluate decisions; 
 view issues in different timescales (short-term and long-term implications); 
 handle a variety of information;  
 communicate effectively with others (joint case analysis). 
Case studies can be based on a range of issues presented to students in different formats and approached in a variety 

of ways. For example, case studies in business and management may involve general organizational and management 
issues, personnel matters, health and safety, finance and marketing. [1] 

Presentation formats include written or verbal information, in-tray exercises (students are given items such as 
memos, letters and reports that represent the contents of someone’s in-tray at work), role-plays, video or film. [3]  

Whatever the case study is it is important to approach it in key stages: 
 

Understanding the situation 
 

Defining the problem(s) 
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Analysing the problem(s) 

 
Formulating alternatives/solutions 

 
Evaluating alternatives/solutions 

 
Finalising and presenting 

 
Understanding the situation. This entails reviewing the material several times to gain a better understanding and to 

organize the information. At this initial stage it is important to separate fact from opinion, determine what issues are 
implied as well as stated, and identify what assumptions can be made. Business and management case studies can be 
examined in terms of such things as processes, people, strategies, objectives (short term and long-term), resources, 
organizational structures, management issues, work roles, organizational change and different types of problems.  

Defining the problem. It is advisable to clarify the key issues, identify which items of information are relevant, and 
separate causes from effect. Problem identification involves making assumptions, drawing conclusions, taking values 
into consideration, and assessing the various factors.    One of simple but effective ways of identifying problems in 
general, but particularly where case studies are concerned, is the 5WH approach. The following box shows how this 
method can be used to ask key questions.  

 
What  are the main issues? 

are the main objectives? 
constraints are there? 
are the key problems? 
decisions need to be made? 

Why  Is the problem occurring? 
Is it a problem? 
Is analysis difficult? 
Are certain factors necessary? 
Are some solutions impropriate?  

Where  Is the key information? 
Are values apparent? 
Do needs conflict? 
Do priorities need to be made? 
Do changes need to be made? 

Who  Are the key players in the situation? 
Causes/contributes to the problem? 
Is affected by the problem? 
Will be affected by the decisions? 

When  Does the problem occur? 
Do certain factors come into play? 
Can judgments be made? 
Are alternatives possible? 
Do decisions have to be made? 

How  Big is the problem? 
Does it affect other issues? 
Is it done (procedure, etc.)? 
Else could it be done? 
Will decisions be evaluated? 

 
Such key questions will greatly be helpful not only in defining the problems but also in encouraging students to 

speak and discuss the issues in detail. 
Analysing the problem. Analysing any questions or problems partially involves: 
 different approaches to thinking  
 the skills of thinking 
 viewing problem-solving a process 
Problem-solving by thinking is often seen as consisting of two main approaches: analytical (logical) thinking and 

creative (lateral) thinking. The following figures show the main components of these two approaches. 
There is a widely held view that conventional approaches to problem-solving such as logical progression (moving 

from one step to another) prevents you from reaching satisfactory solutions, particularly if the potential solution is an 
innovative one. For example, it is suggested that where problem analysis is concerned, instead of thinking 
(conventionally) ‘what is the problem’ you should be thinking (creatively) ‘what is not the problem’. Creative thinking 
is wide-ranging and requires intuition, imagination, the desire to challenge the obvious and the ability to relate the 
factors which were previously unrelated.   
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Formulating and evaluating alternatives. Much of what has been mentioned about creative thinking is closely 
connected with formulating alternatives and solutions in relation to case studies. Nevertheless, there are some steps 
which may be crucial in this task: 

establishing a search strategy for generating new and relevant information 
assessing the impact of this information on that already held 
considering the ways in which such information can lead to viable alternatives/solutions 
identifying feasible alternatives/solutions 
Finalizing and presenting. This stage involves thorough checking of each aspect of the case study that is relevant 

to the tasks set, especially those, concerning the decisions and the recommendations for their implementation.  
Some of the advantages of case studies in comparison with other learning methods are that they help students to 

connect theory with real-life situations; learn to think creatively as well as logically, assess the short and long-term 
implications of an issue; and generate a range of alternatives. [1] 

 
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада студенттердің сөйлеумен қатар жазу және шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға көп ықпалын 

тигізетін қазіргі заманғы тиімді әдістердің бірі жайлы сөз болады. Бұл әдісті қолдану студенттерді белгілі бір жайды 
талдап, оның тиімді және тиімсіз жақтарын қарастырып, өз пікірлерін ұсынуға мүмкіндік береді.      

 
 

Резюме 
Данная статья рассматривает один из современных и эффективных методов обучения иностранным языкам, 

который способствует развитию говорения, так же как и письма и творческому мышления. Использование этого 
метода (case study – изучение ситуации) на уроках иностранного языка помогает так же развить в наших студентах 
способности оценивать определенную ситуацию, анализировать положительные и отрицательные стороны и умения 
строить и выдвигать свои предложения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С.З. Асылбаева – преподавадатель  кафедры «Музыкальные дисциплины» 
СКГУ им. М.Козыбаева, г.Петропавловск 

 
Аннотация:  
Данная статья посвящена проблеме  использования наглядных методов обучения в педагогике музыкального 

образования. Содержание музыкального образования в последние годы существенно совершенствовалось: вводятся 
в занятия музыки новые пласты музыкальной культуры и этот поиск нового содержания объективен, поскольку 
способствует созданию у бакалавров представлений о многогранности музыкального искусства. Особое значение 
придается проблеме формирования, в частности, совершенствования личности бакалавра, благодаря освоению 
индивидом общечеловеческих ценностей. В конечном счете, судьба общества зависит от того, какой культурный 
опыт унаследован как в детстве, так и по окончании университета, какие аспекты становятся приоритетными. Есть 
основания утверждать, что музыкальная культура играет существенную роль в преемственности поколений. 

Ключевые слова: наглядные методы, методы музыкального образования, музыкальная культура.  
 
Музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать мир и в процессе познания 

развиваться. Возникновение в нашем сознании естественных, закономерных ассоциаций музыки с самой 
жизнью, другими жанрами искусства убеждает нас в огромных возможностях музыкального воспитания, 
которое фактически дает человеку ключ к восприятию, постижению образного мира прекрасного. Обладание 
таким ключом – это важная предпосылка формирования не только действительно прекрасного во всех 
отношениях человека, но, что немаловажно, - формирование вкуса. 

Бакалавры могут стать подлинными любителями серьезной музыки, но главное – они должны стать 
культурными слушателями, активно и с интересом, воспринимающими  настоящую музыку, способными 
иметь суждение о воспринимаемой ими музыке и определять свое отношение к услышанному. Если 
выпускники вузов слышат высокохудожественную музыку, они накапливают опыт переживания и осознания 
ценных в художественном отношении интонаций музыки разных эпох и стилей, у них совершенствуются 
основы музыкального вкуса. Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки, бакалавры 
приобщаются к музыкальному искусству. Нужно добиться того, чтобы в процессе музыкального воспитания 
получение этих знаний, умений и навыков способствовало совершенствованию их предпочтений, интересов, 
потребностей, музыкального мышления, воображения, вкусов и в этом особую роль играют наглядные методы 
обучения [1]. 

Содержание музыкального образования в последние годы существенно совершенствовалось: вводятся в 
занятия музыки новые пласты музыкальной культуры и этот поиск нового содержания объективен, поскольку 
способствует созданию у бакалавров представлений о многогранности музыкального искусства. Особое 
значение придается проблеме формирования, в частности, совершенствования личности бакалавра, благодаря 
освоению индивидом общечеловеческих ценностей. В конечном счете, судьба общества зависит от того, какой 
культурный опыт унаследован как в детстве, так и по окончании университета, какие аспекты становятся 
приоритетными. Есть основания утверждать, что музыкальная культура играет существенную роль в 
преемственности поколений. 

Предпринятый анализ педагогических исследований в области формирования музыкальной культуры у 
бакалавров свидетельствует о сложности и неоднозначности, динамичности этого процесса на современном 
уровне образования. Как показывает изучение методического опыта – совершенствование содержания 
образования остается не адаптированным к практической деятельности, поскольку превалируют 
информативно-теоретические методы обучения, когда на наш взгляд необходимы в процессе обучения и 
наглядные методы. 

Ученые и практики еще до конца не определились в существе вопроса музыкальной педагогики – что 
является приоритетным: принципы художественной дидактики, принципы педагогического искусства или 
принципы художественной педагогики. При определении образовательной концепции представляется важным 
не терминологическое оформление художественно-педагогического процесса по формированию музыкальной 
культуры бакалавров. Основополагающим является квинтэссенция художественной дидактики, основанной на 
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принципах целиком и полностью вытекающих из природы музыкального искусства как концентрированного 
выражения методологической и методической мысли. 

Особая роль в этом процессе принадлежит преподавателю, который должен быть интересен не только сам 
себе, своим коллегам, но, прежде всего, студентам. Без изменения педагогической технологии, без 
переориентации ее на развитие студента - усилия большинства преподавателей остаются не востребованными. 
Опыт постижения мира передается не только способом научного знания, а всей системой универсалий 
культуры. Определенной тенденцией познавательного процесса современная философия образования считает 
интеграцию всех способов познания действительности. Именно поэтому формирование музыкальной 
культуры студентов посредством наглядных методов играет существенную роль в процессе обучения и 
воспитания студентов. 

Использование в музыкальном образовании новых педагогических технологий и наглядных методов, в том 
числе, по своему значению являются на современном этапе одной из ключевых. 

Учитывая, что музыкальная культура это часть всей духовной культуры, отметим следующее важнейшее 
положение: становление школьника, совершенствование студента как творца и художника невозможно без 
развития способностей, таких как умение адекватно воспринимать, эмоционально реагировать и чувствовать, 
понимать и давать верную оценку музыкальным явлениям современности. 

Структура понятия «музыкальная культура» достаточно разнообразна, в ней можно отметить множество 
компонентов, которые имеют по значимости содержательное наполнение. Компонентами музыкальной 
культуры студентов являются обобщенные, выражающие наиболее существенные содержательные аспекты в 
музыке. Педагогическая деятельность по формированию и совершенствованию музыкальной культуры 
студента-бакалавра становится целенаправленной деятельностью музыкально-эстетического, художественного 
образования на основе наглядных методов обучения. Кроме того, компоненты данной системы не являются 
абстрактными и независимыми элементами: они составляют общее основание и единый генезис музыкального 
искусства, музыкальной культуры студента, выпускника вуза и самого процесса его формирования, а также и 
совершенствования. 

Отмеченные нами противоречия, где с одной стороны в отечественной и зарубежной педагогике накоплен 
богатейший опыт музыкального обучения и воспитания, внедрены новые оптимальные технологии, а с другой 
– отсутствуют методики, основанные на принципах сложившихся национальных традиций, и послужили 
основанием для разработки и внедрения наглядных методов обучения музыкальной культуре бакалавров. 

Анализ соответствующей психолого-педагогической литературы, опыт формирования музыкальной 
культуры бакалавров, позволили сделать вывод, что, несмотря на многочисленные разработки различных 
аспектов совершенствования музыкальной культуры бакалавров пока еще наглядные методы обучения в 
подготовке бакалавра музыкального образования требуют осмысления и конкретизации, что должно стать 
основанием для внедрения эффективной методики обучения бакалавров. Критерий выбора методов работы в 
контексте специфики музыкального образования зависит от особенностей содержания учебного материала (его 
сложности и новизны), конкретных педагогических целей, подготовленности студентов, а также 
индивидуальности педагога.  

В педагогике музыкального образования метод обучения понимается в широком смысле как совокупность 
педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального образования. 
В узком смысле метод рассматривается как определённые средства, приёмы, предназначенные для приобрете-
ния музыкальных знаний, умений и навыков, развития памяти, мышления, воображения, а также для формиро-
вания опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке, художественного вкуса, интереса к искусству и 
потребностей общения с ним [2, с. 122]. 

Под методами музыкального образования («methodos» с греческого как «путь к чему-либо») понимаются 
определенные действия педагога и учащихся, направленные на достижение цели музыкального образования 
студентов, или способы работы преподавателя и студентов. Это способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и студентов, направленные на решение задач музыкального образования, воспитания и 
развития. Методы состоят из более частных приемов, которые их конкретизируют и детализируют.  

Наглядность как принцип обучения был впервые сформулирован Я.А. Коменским, а в дальнейшем развит 
К.Д. Ушинским и другими педагогами. Учитель может использовать различные средства наглядности: 
реальные объекты, их изображения, модели изучаемых объектов и явлений. Знание форм сочетания слова и 
средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности даёт возможность учителю творчески 
применять средства наглядности сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного 
материала и конкретным условиям обучения [3, с. 185]. 
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Ведущие ученые нашей республики К.Б. Жарыкбаев, К.Ж. Кожахметова, Ш.Б. Кульманова, С.К. Калиев, 
Ж.Ж. Наурызбай, С.А. Узакбаева и другие показали востребованность знания подрастающим поколением 
современных школьников истории, быта, обычаев и традиций, богатого культурного прошлого многих 
поколений казахов. Они в своих исследованиях определили направления, позволяющие реализовать идею 
воспитания детей в духе прогрессивных традиций, поднимавшуюся в свое время многими выдающимися 
просветителями, учеными, деятелями казахского народа. Так учёный-педагог Ш.Б. Кульманова в своей статье 
«О методах обучения на уроках музыки в процессе изучения младшими школьниками казахской народной 
музыки» пишет, что метод, используемый в процессе обучения, является необходимым «инструментом» в 
руках учителя для достижения положительных результатов в работе с учащимися [4, с. 179]. 

Применяется следующая группа методов, которые классифицируются: по источнику знаний (практический, 
наглядный, словесный, работа с книгой, видео метод); по назначению (приобретение знаний, формирование 
умений и навыков, применение знаний, творческой деятельности, закрепление приобретенных знаний, 
проверка знаний, умений и навыков); по характеру познавательной деятельности (объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, эвристический, исследовательский, игровой); по дидактическим целям 
(методы, способствующие первичному усвоению материала, закреплению и совершенствованию 
приобретенных знаний). 

Все перечисленные выше методы общей педагогики выполняют обучающую роль, развивающую, 
воспитывающую, побуждающую и контрольно-коррекционную функции в музыкальном образовании 
студентов. Естественно, что общепедагогические методы в музыкальном обучении имеют свою специфику. 
Так, например, широко распространенный словесный метод, экономичность и эффективность которого в 
педагогической практике были отмечены рядом отечественных ученых (М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером и 
др.), в музыкальном обучении понимается не столько как передача необходимой информации, сколько в 
качестве образно-психологического настроя, направленного на духовное общение с музыкальным искусством. 
То есть для словесного пояснения музыки речь должна быть не бытовой, а образной. Происходит своеобразное 
преломление и других общепедагогических методов в музыкальном обучении студентов, которое заключается 
в применении наглядного и практического методов, что отражено в самих формулировках: наглядно-слуховой, 
наглядно-выразительный и художественно-практический методы. К группе методов, определяемых 
спецификой музыкального искусства, известные педагоги-музыканты относили и относят: метод наблюдения 
за музыкой (а не обучения ей); метод не навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод 
импровизации (Б.В. Асафьев); метод сопереживания (Н.А. Ветлугина); методы музыкального обобщения, 
забегания вперед и возвращения к пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии            
(Д.Б. Кабалевский и Э.Б. Абдуллин); метод развития стилеразличения у подростков (Ю.Б. Алиев); метод 
музыкального собеседования (Л.А. Безбородова); метод интонационно-стилевого постижения музыки и 
моделирования художественно-творческого процесса (Е.Д. Критская и Л.В. Школяр). 

Главное не забывать, что в музыкальном обучении важно постижение музыки через интонацию, постиже-
ние музыки музыкой, другими видами искусства, жизнью природы и человека, а не отдельными выразитель-
ными средствами, вырванными из целого. 

Все методы музыкального образования направлены на развитие художественного мышления студентов и 
адекватны эстетической сущности музыкального искусства, а также целям и задачам музыкального воспита-
ния. На занятиях, как правило, различные методы применяются в совокупности с учетом источника приобрете-
ния знания, видов художественной деятельности студентов, типов урока, а также задач развития художе-
ственно-творческих способностей человека.  

Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить 
обучение познавательной деятельностью. Метод-сердцевина учебного процесса, связующее звено между 
запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели – содержание – методы – формы 
- средства обучения» является определяющей. Методы всегда связаны с закономерностями общественного 
развития и зависят от целей и задач, выдвинутых обществом, а также от содержания образования. Поиск новых 
методов, форм и приемов обучения в наше время - явление не только закономерное, но и необходимое.  

Таким образом, использование наглядных методов обучения в образовательносм процессе предоставляет 
преподавателю большие возможности при проведении урока, делает занятие более увлекательным, 
запоминающимся. 
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Түйіндеме 
Ұсынылған мақала музыкалық білім беру педагогикасында оқытудың көрнекілік әдістерін қолдану мәселелеріне 

арналған. Музыкалық білімнің барлық әдістері студенттердің көркемдік ойлауын дамытуға, сонымен қатар 
музыкалық тәрбиенің мақсаттары мен міндеттеріне бағытталған. Білім беру барысында әдістерсіз қойылған мақсатқа 
жету, жобаланған мазмұнын дамыту, танымдық қызметті толықтыру мүмкін емес.  

 
Summary 

This article presents questions  with uising methods in learning  musical  teaching education. No methods is not possible to 
achieve the set goals to realize the plans of contents, fill the training of cognitive activity.   
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ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫН ӨҢДЕУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ІСКЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Р.А. Дарменова, С.У. Жексембаева –  

Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
             
Аңдатпа:  
Мақалада қолөнер бұйымдары арқылы студенттердің шығармашылығын қалыптастырудың анықтамалары 

қарастырылды. Қазіргі таңда студенттердің шығармашылық іскерлігін  қалыптастыру, оның ғылыми деңгейін 
арттыру, тұтастай алғанда студенттердің жан-жақты танымдық әрекетіне тән дағдыларды қалыптастыру міндеті 
жоғарғы оқу орындарында қойылатын талаптардың бірі болып отыр. Мұндағы негізгі мақсат – студенттердің 
сабаққа деген танымдылық қызығуын арттырып, өзіндік кәсіби білімін жетілдіру, қоғамдық талапқа сай мамандарды 
даярлау. Ал нағыз кәсіби маман болу үшін теориялық және тәжірибелік білімді маман иесі болғаннан кейін емес, 
оған дейін өз елегінен өткізіп, кәсіби мамандығы жағынан сұрақ шеңберіне толық жауап беруге тырыстық. 
Студенттердің шығармашылық іскерлігі қазақ қолданбалы өнерін пайдаланудағы теориялық білімдер мен 
практикалық іскерліктері педагогикалық практика жағдайында жүзеге асатындығын атап көрсеттік. 

Тірек сөздер: шығармашылық, қолданбалы өнер, сөздік, көрнекілік.   
 
Бүгінгі күні білім беру мекемелері мен педагогика ғылымы алдында білім берудің философиялық негіз-

деріне, білім жүйесінің стратегиялық бағыттарына, мақсаты мен мазмұнына, оны орындаудың әдіс-тәсілдеріне 
деген жаңа көзқарас қалыптасуда. Мұндағы негізгі мақсат – студенттердің сабаққа деген танымдылық қызы-
ғуын арттырып, өзіндік кәсіби білімін жетілдіру, қоғамдық талапқа сай мамандарды даярлау. Ал нағыз кәсіби 
маман болу үшін теориялық және тәжірибелік білімді маман иесі болғаннан кейін емес, оған дейін өз елегінен 
өткізіп, кәсіби мамандығы жағынан сұрақ шеңберіне толық жауап беруі тиіс. Сонымен қатар болашақ маман – 
өз ісінің шебері, жоғары мәдениетті, өз пәнін терең меңгерген, ғылым мен өнердің тиісті салаларынан хабар-
дар, жалпы, әсіресе балалар психологиясының мәселелеріне қанық, оқыту мен тәрбиенің әдістемесін жетік 
игерген маман болуы қажет. Жеке адамның шығармашылық қабілетін, суреткерлік қиялын түсіне білу қасиетін 
арттыруда проблемалы жағдайлар тудыру, өз бетінше ойлай білу, көркем шығармаға, құбылыстар мен бағыт-
тарға салыстырмалы талдаулар жасай білуге үйрету педагогикалық үрдістің біртұтастылығы мен жүйелілігін   
құрайды [1].   

Оқыту процесі шығармашылық тұрғыда, тәрбиелік сипатта болу керек, ал жасалған бұйымдардың ұлттық 
колориті қанық, көркемдік құндылығы және жасалу сапасы жоғары, функционалды және эстетикалық талап-
тарға сай, қоғамға пайдалы болу қажет. Жас жеткіншектердің білімін жетілдіріп, ақыл-ой санасын дамытуға игі 
әсер етумен бірге өнердегі басты мақсаттардың бірі – көңіл-күй мен сезім тереңдігін  дамытудағы, яғни 
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эмоционалды  тәжірибені арттырудағы қосқан үлесіне, рухани мәдениетімізді меңгертуге, адамгершілік және 
көркемдік  тәрбиенің  тиімді жолын ашуға табиғи жағдай тудыру.       

Қазіргі таңда студенттердің шығармашылық іскерлігін  қалыптастыру, оның ғылыми деңгейін арттыру, 
тұтастай алғанда студенттердің жан-жақты танымдық әрекетіне тән дағдыларды қалыптастыру міндеті 
жоғарғы оқу орындарында қойылатын талаптардың бірі болып отыр. Әлемдік ғылымда табиғатқа, қоғамға 
және адам ойының дамуына ғылыми көзқарас бірнеше ондаған ғылымдардың өзара байланысы шеңберінде 
білімдер жиынтығы негізінде қалыптасады. Ал, шынайы ғылыми жүйеден туындаған білім барлық өмірлік, 
қоғамдық құбылыстарды дұрыс танып білуге мүмкіндік беретін әртүрлі пәндердің қосындысынан құралады.  

Арнайы әдебиеттерде берілген «шығармашылық» ұғымына әртүрлі анықтамалар қарастырылады: Мысалы, 
С.И. Ожеговтың сөздігінде Шығармашылық – жаңа материалдық және мәдени құндылықтардың өмірге келуі» 
деген анықтама берілген, ал энциклопедиялық сөздікте  Шығармашылық – пайда болған міндеттерді әлде-
қашан белгілі болған тәсілдермен шешу үшін талап етілетіндердің тысына шығатын жоғары формадағы ойлау. 
Ойлау процесінде үстемдік еткенде, шығармашылық елес ретінде көрінеді. Мақсат пен іс-әрекет тәсілінің 
компоненті бола тура, ол шеберлік пен инициативаның міндетті шарты ретінде шығармашылық іс-әрекеті 
деңгейіне дейін көтереді. Егер шеберлік білім барысында және тәжірибе іс-әрекетінде ашылатын адамның 
қабілеттілігі десек, ал іскерлік  – ұйымдастыру мәдениетінің елеулі нышаны, қызметтің белгілі бір жеке іс 
бабындағы аса маңызды белгісі, ұтымды ұйымдасқан, істің мүддесіне айқын бағдарланған белсенділік. Маман-
ның жеке басының қасиеті, қабілеті, еңбексүйгіштігі, өзінің кәсіптік міндеттеріне іскерлікпен қарауы, еңбек 
қызметін тиімді пайдалана білуі, қол астындағы қызметкерлердің қызметін ұйымдастыра білуі, іске жұмыл-
дыра білуі. Мұндай қадір-қасиетке ие адам барлық нәрседен іс үшін пайдалы жақтарды, нышандарды байла-
ныстарды, қатынастарды көре біледі, іс үшін пайдалы нәрсені ала біледі. Іскерлікті іс үшін пайдалы олжаларды 
іздеп тауып, ұтымды пайдалану жолындағы белгілі бір  психологиялық  бағдар ретінде қарауға болады [2].  

Білімге кім-кімде қол жеткізе алады. Бірақ меңгерген білімді практикамен байланыстырып, тәжірибеге 
енгізу, шеберлікке икемделуге, шебер болуға әркімнің қабілеті әр түрлі болып келеді, бәрі бірдей емес. Деген-
мен, бұған оқытушының ықпалы мол. Бұл болашақ маманнан көп уақытты, ізденісті талап етеді. Ол үшін мұра-
жайларға, көрмелерге жиі барып, шеберлердің шығармашылық туындыларының құпия сыры мен мазмұн-
мағынасына үнемі үңіліп отыру қажет. Қазақ қолданбалы өнері негізінде тәрбие беруде студенттердің 
шығармашылық іскерлігін қалыптастыру, алдағы уақыттағы басты міндеттердің бірі десек болады. 

Студенттердің шығармашылық іскерлігі қазақ қолданбалы өнерін пайдаланудағы теориялық білімдер мен 
практикалық іскерліктері педагогикалық практика жағдайында жүзеге асады. Қазақ қолданбалы өнері негізінде 
болашақ мұғалімдердің шығармашылық іскерлігін қалыптастыру үшін мынандай шарттарды ескеруіміз керек: 

– Болашақ мұғалімдердің қазақ қолданбалы өнерінің маңызын шығармашылық оймен түсінуі. 
– Болашақ мұғалімдердің қазақ қолданбалы өнері негізінде білімдер мен іскерліктерді жетік меңгеруі. 
– Тәжірибелі оқытушылардың қазақ қолданбалы өнерін оқыту әдістемесінде қолданған әдістерін 

студенттердің қолдана білуі т.б.[3]. 
Қазақ халқының қол өнері түрлерін меңгерту процесінде студенттердің шығармашылық іскерліктерін 

қалыптастыру мақсатында әртүрлі әдіс-тәсілдерді (сөздік, көрнекілік, практикалық, салыстыру, теңестіру, 
ақпараттық, эвристикалық, қорытындылау, іздестіру және т.б.) пайдалануымыз қажет. Осы көркем сәндік-
қолданбалы өнер сабағында ғана студенттер  сәндік қолданбалы өнердің тарихи және теориялық даму үрдісі 
жөнінде тереңірек білім алып, көркем шығарманы талдауға және ол туралы өз пікірін сауатты жеткізе білуге 
үйренеді. Кәсіби оқыту педагогының кәсіби іскерлігінің мазмұны оның еңбегінің педагогикалық және 
инженерлік интегралмен анықталады. 

Оқу-тәрбие процесінде студенттерді  көркем өнерге тәрбиелеп оқытуда олардың шығармашылық іскерлігін 
қалыптастырып, адамзат қоғамында бұрын соңды жасалған мәдени мұраны жүйелі меңгеру және оны игеру 
жолдары, сәндік қолданбалы қолөнер бұйымдарын өңдеуде студенттердің шығармашылық қабілетін, іскерлігін 
жетілдіру жолдары қарастырылады. Шығармашылық еңбек бірнеше кезеңдерге бөлінеді: 

– Ұйымдастыру шаралары. Тақырып бекіту, жұмыс орнын белгілеу, т.б. 
– Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, еңбекті ғылыми негізінде ұйымдастыру, қолданбалы қолөнер 

туындыларының шығу тарихы мен жасалу технологиясын зерттеу. 
Қолданбалы қолөнерге үйретуде студенттің шығармашылық қабілеттерін жетілдіруде төмендегі міндеттер 

орындалуы керек:  
– көркемдеп сәндеуді тәжірибе жүзінде меңгерту; 
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– сәндеу әдістерін зерттей отырып, оқу-тәрбие үрдісінде оларды тиімді пайдалану;  
– қолданбалы қолөнер бұйымдарын сәндеуді оқытудың әдістемесін құру; 
– студенттердің ұлттық тәлім-тәрбие беру арқылы ұлттық санасын қалыптастыру; 
– ұлттық нақышта сәндеудің тәрбиелік маңыздылығын айқындау; 
– қазақ қолөнер түрлерін қолдану арқылы ата мұраны қалыптастыру, мәдени дамуымызға үлес қосу; 
– ұлттық өнертануға баулу, педагогикалық ізденіспен еңбек ету; 
– шығармашылық еңбегін жүйелеу мен оны белсенді түрде тұрақты жүргізу; 
– жұмыс барысында әдістемелік ғылыми іс-шаралар ұйымдастырып есеп беру; 
шығармашылық еңбекке талдау жасау, дайындаған туындыларын көрме арқылы көрсету. 
Студенттердің шығармашылықтарын көрсете білуіне және оны жетілдіре меңгеруіне бағыт береміз. Ол 

үшін оқытушылар студенттерге табиғи нышандарының оянуына, оның ақиқатқа айналуына көмектесуі қажет. 
Студенттердің шығармашылығын оны шыңдайтын және ойы оқшау азамат етуге ықпалы мол әдістер жүйесі 
деп таныған жөн. Студенттерді оқыту үрдісінде ғылым мен еңбекті өнермен ұштастырып, олардың ой-өрісін 
жан-жақты дамыта отырып, тиянақты ғылыми негізінде білім беру [4]. 

Студенттер өздеріне үлкен рухани азық алып, шыңдалып, одан әрі дамытуға күш-қуат алады. Туындысын 
дүниеге әкелген соң, оның екінші қабілеті өзінен-өзі ашылады. Ол қабілет – шабыт. Көптеген өнер туынды-
лары осы шабыт үстінде дүниеге келеді. 

Өнер – мәдениет айнасы. Олай болса, мәдениетімізді әлемдік деңгейге көтеру үшін көркем өнердегі ұлттық 
бейнемізді анықтап, жалпы адамзаттық игіліктерді меңгеруіміз қажет. Сонда ғана ұлттық мәдениеттің гүлденуі 
ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Қолөнерді дамыта отырып, жер-жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас 
ұрпаққа насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру құрметті де игілікті іс болмақ.  

 
 

Резюме 
В статье рассматривается формирование творческой делотости студентов в учебно-воспитательном процессе. 

Развитие и пути усовершенствования творческих способностей студентов при систематическом изучении теории и 
истории культурного наследия, и на основе обработки  декоративно-прикладных  изделий.  

 
Summary 

This article is about the formation ofstudents’ creativeactivity inthe educational process. It also deals with the  
development andways of  improving students' creative abilitiesin a systematicstudy ofthe theory andhistory of the 
culturalheritage, andonthe basis of processingarts and craftsproducts. 
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Аңдатпа: 
Мақалада болашақ мамандардың кәсіби құзырлығын қалыптастырудың қажеттілігі дәйектеліп, қазіргі білім беру 

жүйесінде атқарылуға тиісті жұмыстардың бағдарлары айқындалған. Құзырлыққа жататын қасиеттер мазмұндалып, 
кәсіби шығармашылықта қажетті машықтардан бөлек, құзырлылық құрылымы келтірілген. Таным теориясының 
оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану кезіндегі атқаратын міндеттері 
баяндалған. Жоғары білім беру жүйесіндегі маманның кәсіби құзырлылығының қалыптасуы кәсіби іскерліктің 
қалыптасуы мен дамуының нәтижеге бағытталған қозғалыс циклдері ретінде қарастырылған. Болашақ мамандардың 
кәсіби құзырлығының қалыптасуы мен дамуына  ішкі білім жүйесінің ықпалы көрсетілген.  

Тірек сөздер: құзыр, құзырлық, кәсіби құзырлық, ақпараттық технологиялар, кәсіби даярлау 
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген  жоғары 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында болашақ мамандардың заманауи ақпараттық ағын-
ды бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы қарқынды түрде өзгеріп отыратын құбылыстар мен процес-
терге бейімделе білу; кәсіптік қызметке байланысты түрлі жағдайларда икемді де ұтқыр болу; белгісіздіктер 
мен қауіп-қатер жағдайында экономикалық және ұйымдастыру сипатындағы шешімдер қабылдау дағдылары-
ның болуы,  заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды 
қолдана білуі қажеттілігі талаптары қойылған [1].  

Кәсіби маман даярлау жүйесінде өзгерістер жасау қажеттігінің себебі барлық дамыған елдердің экономика-
сындағы түбегейлі өзгерістерге байланысты болып табылады. Жұмыс берушілер тек жоғары кәсіби білімді 
маманды ғана емес, жаңаша, түрлі күрделі кәсіби-өндірістік мәселелер туғанда шығармашылықпен шешім 
қабылдай алатын және мекеменің жұмысына бірден кірісіп кетуге практикалық дағдысы бар, стандартты емес 
түрде ойлайтын жастарды жұмысқа алуға тырысады. Өндіріспен байланыспаған білім жүйесінің  практикалық 
жұмысқа дағдысы бар маман дайындай алмайтынын өмір көрсетіп отыр. Бұл жағдайдан шығудың бірден-бір 
жолы ЖОО-ның ғылыммен ықпалдастығы болып табылады. Алайда қазіргі қоғамда мекемедегі жұмыс 
маманнан кәсіби білім мен білікке қоса басқа да құзырлықтарды: компьютерде үш деңгейде (өңдеушілік, желі-
лік, кәсіби бағдарламалар) жұмыс істей білуді, кемінде бір шет тілін білуді, маркетинг негіздерін, психология-
лық әдістемелерді, менеджерлік дағдыларды игеруді талап етеді. Мұның бәрін ЖОО қабырғасындағы болашақ 
маманның ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында  қамту мүмкін емес. Сондықтан студентті болашақ  кәсібіне 
жан-жақты дайындау үшін мақсатты түрде жұмыстар жүргізу керек. Сол себепті дәстүрлі оқыту формалары 
мен өмірдің талабы арасындағы алшақтықты, маманның тиімді кәсіби әрекет жасауына қажетті ғылыми білім-
нің көлемі ұдайы артуы мен мамандардың нақты даярлануы  арасындағы алшақтықты жоятын және толық-
қанды білімді қалыптастыруға, өздік жұмыс пен өзіндік білім алу дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін 
оқыту жүйесі қажет болуда. 

Қазіргі кезде құзырлар/құзырлылықтар негізінде жоғары білім берудің мемлекеттік стандарттары мен 
оқытушыларды аттестациялау процедураларының мазмұнын өзгерту бойынша жұмыстар кең тұрғыда 
жалғастырылуда.  

“Құзыр”, “құзырлылық” және “құзырлы” түсініктері бұрынырақта тұрмыста, әдебиеттерде кеңінен пайда-
ланылды, сөздіктерде түсіндірмелері берілді. Мысалы, “Шетел сөздерінің қысқаша сөздігінде” (М., 1952 ж.) 
“құзырлы (лат. competens, competentis қабілетті) – анықталған аймақта жетекші, білуші; өз білімі деңгейінде бір 
нәрсені шешу немесе талқылау статусы бар” деп анықтама берілген.  

Маманның кәсіби құзырлығының қалыптасу мәселесі – күрделі де көпқырлы мәселе. Бұл – философияда, 
педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім берудің теориясы мен әдістемесінде, акмеологияда, 
андрагогикада, еңбек психологиясында т.б. гуманитарлық ғылымдарда әр қырынан қарастырылып жүр. 
Мәселе кешенді түрде зерттелуде. Кешенді зерттеу аталған ғылымдардың бұл мәселені шешудегі мүмкіндігін 
шектеу емес, керісінше, сол салалардың нәтижелерін саралай пайдалана отырып, маманның кәсіби құзырлығы, 
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оның маңызы, мазмұны, құрылымы, қалыптасуы мен дамуының, шарттылығы мен мүмкіндіктерінің тұтас 
сипатын педагогикалық, психологиялық тұрғыдан ашу.  

Мұғалім құзырлығы жоғары, әлеуметтік тұрғыдан жетілген, әдіс-тәсілдерді меңгерген, шығармашылықпен 
жұмыс істейтін, өзін-өзі кәсіби жетілдіруге ұмтылған маман. Мұғалім мамандығы, зиялылар ішіндегі көп 
топтасқан мамандықтардың ірі тобына жатады. Білім беру жүйесінде педагогтар мемлекеттік қызметкерлер 
болып табылады. Педагог өз мамандығының сапасын, біліктілігін арттыруды психологиялық тұрғыдан 
қамтамасыз етуі үлкен рөл атқарады. Педагогтың іс-әрекеті көбінде оның кәсіби шеберлігінің кеңістігіне 
қатысты, педагогикалық қарым-қатынас механизмдеріне, білімгерлердің  психологиялық ерекшеліктерінің 
табиғатына да байланысты. Педагогикалық іс-әрекеттің дамуының жоғары деңгейі мынада – педагог өзін-өзі 
дамыту механизмдерін қалыптастыруға мақсат қояды және оқушыларға (болашақ мұғалімдерге) өз қабілет-
қарымы бойынша даму бағыттарын ұштайды [2]. 

Құзырлық тұлғаның қарым-қатынас жасау және өзара әрекеттестік барысында қалыптасады. Осы кезде 
құзырлыққа жататын қасиеттер келесідей: әлеуметтік жағдайларға бейімделе білу қабілеті; өзге адамдардың 
тұлғалық жеке ерекшеліктерін және эмоционалды күйін анықтай білу қабілеті; қарым-қатынас жасау бары-
сында дұрыс тақырыптарды таңдай білу және оларды әңгіме барысында орынды қолдана алу қабілеті. 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығының мақсаты – ғылыми-педагогикалық тапсырмаларды орын-
дауға және кәсіби оқыту педагогы мен еңбек технологиялары мұғалімінің кәсіптік қызметінің қажетті 
функциялары мен түрлерін орындауға бейім маманды қалыптастыру болып табылады. Маман оқыту үдерісінің 
білім беру саласы, мәні, мағынасы және құрылымы туралы білім жүйесін білуі керек, сондықтан осы бағытта 
педагогтың субъективтілік  қасиеттерін құрылымдық көрсетілуімен тұлғалық сапалары қарастырылады. 

Болашақ мұғалімдердің шығармашылықты тапсырмаларды орындау барысында ақпараттық көздерінен 
алынған мәліметтерді пайдалана отырып өмірден көрген практикасымен байланыстыру арқылы  кәсіби 
сұрақтардың шешімін табуға жол ашады.      

ЖОО-ның түлегі жоғары деңгейдегі кәсіби машықтарды толыққанды игерген маман бола алмайды, бірақ ол 
кәсіби жоспарда оның өздігінен жетілуіне жағдай туғызатын құралдарды игеруге тиіс. Кәсіби шығарма-
шылықта қажетті машықтардан бөлек, құзырлылық құрылымын анықтаймыз (Кесте 1). 

Бұл кестеден,  кәсіби құзырлылықты өз құрылымы бар, маманға өз қызметін  тиімді жолмен іске асыруға, 
сонымен қатар тұлғаның өздігінен жетілуіне және дамуына мүмкіндік беретін тұлғаның интегралды 
қасиеті деп түсінуімізге болады [3].   

                 
Кесте 1.  Кәсіби құзырлылық құрылымы 

 
Оқытушының еңбек элементтері Педагогикалық іскерлік Құзырлылық 
Әлеуметтік өзгерістер интерпритация-
сы және олардық педагогикалық мақсат-
тар мен міндеттер тіліне аударылуы 

Білім жүйесі іске асатын жетістіктер 
арқылы тактикалық және страте-
гиялық міндеттерді анықтау үшін 
іскерлікті жобалау 

Құзырлылықты жобалау 
 
 
 
Аналитикалық құзырлылық 

Оқу-тәрбие үдерісін құралдандыру, 
оның әдістемелік ұғымы 

Білімді композициялық жосықтау-
дың конструктивтік икемділігі 

Ақпараттық (танымдық) 
құзырлылық 
 
Болжамдық құзырлылық 

Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру, 
макро – және микроәлеуметтік ортаның 
әсерін ескере отырып, сыныптан тыс 
оқу шығармашылықтарды қолдану 

Басшылықтың ұйымдастырушылық 
іскерлігі 
 
Оқу үдерісінің субъектілеріне ықпал-
дың коммуникативті икемділігі 

Ұйымдастырушылық 
(басшылық) құзырлылық 
 
Коммуникативті құзырлылық 

Қол жеткен нәтижені талдау, өз 
шығармашылығындағы түзетулерді қоса 
мақсат, міндеттермен байланыстыру 

Өз шығармашылығын нақты бағалау 
деңгейіндегі гностикалық икемділік 

Аналитикалық құзырлылық 

 
Студенттердің кәсіби құзырлылығын қалыптастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық техно-

логияларды пайдаланудың негізінде ойлау, шығармашылық әрекеттерінің жаңа формалары пайда болады. 
Сондай-ақ, мұны адамның психикалық үдерістерінің даму үдерісі ретінде де қарастыруға болады.  

Студенттің меңгере алатын ақпаратынан анағұрлым көп ақпараттан тұратын оқыту үдерісінде студенттер 
зейінін тек қажетті мәліметтерге аудару керек. Когнитивті психологияның мамандары зейін аударуға келесі 
факторлар әсер етеді деп есептейді: түйсік, адам көзінің ақпаратты өткізу қабілеті, қызығушылық деңгейі. 
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Қызығушылық деңгейі студенттің оқу материалына терең үңілуіне, білуге құмарлығының оянуына түрткі 
болады. Оқу пәндерін салыстыруға, сол арқылы қандай да бір ой қорытындысын шығаруға көмектеседі. 
Қызығушылық деңгейін жоғарылатуды түрлі стимулдарды (мәтіндік, дыбыстық, бейнелік т.б.) бір оқыту 
жобасына біріктіруге мүмкіндік беретін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы қол 
жеткізуге болады. 

Кәсіби құзырлылықтың қалыптасуы мен дамуы – маманның стратегиялық, тактикалық және оперативтік 
іскерліктер кешенін меңгерудің, қайраткер ретінде өзіне, кәсіби іс-әрекет нысаны мен пәніне маңызды кәсіби 
бағыт берудің күрделі үдерісі. 

Кәсіби құзырлылықты қалыптастыруда жоғары оқу орны кезеңінің өзіндік ерекшелігі болашақ маманның 
кәсіпті меңгерудегі іс-әрекеті алмасып отыратын екі кезеңде өрістейді: 

– кәсіби құзырлылықты меңгеру кезеңінде студент кәсіби оқыту үдерісінің басқа субъектілерімен 
(оқытушы, курстастарымен, өзіндік даму субъектісі ретінде өзімен т.б.) ықпалдасады. 

– кәсіби құзырлылықты қолдану кезеңінде студент болашақ маман ретінде кәсіби көмек пен қызметті 
тұтынушылармен ықпалдасады. 

Болашақ мұғалімнің кәсіби құзырлылығының қалыптасуы құзырлылықты меңгеру мен қолдану 
кезеңдеріндегі іскерлік үдерісін қамтуы қажет. Сол іскерліктер байланысы оқытушылар мен тәрбиеленушілер 
арасында өзара ықпалдасу жүйесі арқылы жүріп отырады. 

Мұндай ықпалдасу жүйесінде меңгеру мен қолдану іскерліктерінің стратегиялық, тактикалық және 
оперативтік (жедел) компоненттерінің шарттары арқылы болашақ маманның кәсіби құзырлылығының 
қалыптасу үдерісі айқындалады. Соған орай осы компоненттер студенттердің іс-әрекетінде болашақ маман 
құзырлылығының субъектілік, нысандық және пәндік негіздерін түсіндіруге мүмкіндік туады. 

Болашақ мұғалімнің кәсіби білімін кәсіби ойлау мен әрекет ету іскерлігіне толықтай ауыстыру үшін 
“оқытушы↔кәсіби оқыту міндеті↔студенттер тобы”, “оқытушы↔кәсіби оқыту міндеті↔студент”, 
“студент↔ тапсырма↔студенттер тобы”, “кәсіби құзырлылықты меңгеруші студент↔өзіндік жұмыс↔кәсіби 
құзырлылықты меңгеруші студент” т.с.с. қатынастағы ықпалдастық жеткіліксіз болады. Сондай-ақ, кәсіби 
көмек пен қызметті қабылдаушы субъектімен кәсіби ықпалдасу үдерісі мен нәтижесінде студенттің өз білімін 
қолдану тәжірибесі де қажет. Бұл – кәсіби әрекеттерді орындауға және осының негізінде тиісті кәсіби іскерлік-
тердің қалыптасуына көмектеседі. Осы ерекше үдерістерде студенттің кәсіби оқыту үдерісінің субъектісімен 
және кәсіби көмек пен қызметті қабылдаушы субъектімен бірлесе-бөлісе еткен еңбегінің бірегей пәндері 
жасалады. Сондықтан кәсіби құзырлылықтың қалыптасуы мен дамуын психологиялық-педагогикалық 
тұрғыдан қамтамасыз ету кәсіпті меңгерудің әр кезеңінің ерекшеліктерін есепке алғанда ғана мүмкін болады. 

Жоғары оқу орнының білім алу жүйесіндегі маманның кәсіби құзырлылығының қалыптасуын біз кәсіби 
іскерліктің қалыптасуы мен дамуының кезеңдік міндеттерінен кәсіби міндеттерді шешуге теориялық және 
практикалық мүмкіндігі мен дайындығының бірлігінен көрінетін нәтижеге бағытталған қозғалыс циклдері 
ретінде түсінеміз. 

Алайда, отандық жоғары оқу орнындағы студенттер бірінші курстан-ақ олардың оқу-танымдық іс-әрекетін 
толықтай қолдануын қамтамасыз етуге арналған міндеттерді шеше бастайды. Ал кәсіби міндеттер жоғары 
курстарда, педагогикалық практика кезеңінде және білім алуды аяқтаған соң дербес еңбек ету үдерісінде 
студенттердің алдынан шығады. 

Студенттерге білім берудің нәтижелілігі ақпаратты қабылдауға мүмкіндік беретін сенсорлы-персептивтік 
үдерістердің ерекшелігіне, яғни, пайдаланушының ақпаратты қабылдауына, ол ақпаратты жадыда сақтауына 
және қажетті уақытта пайдалану мүмкіндігіне байланысты болады. Белгілі бір уақыт аралығында берілетін 
ақпарат көлемі қабылдаушының физиологиялық ерекшелігіне сәйкес өзгеріп отыруы қажет. Организмнің 
белгілі бір уақыт аралығындағы өңдейтін ақпарат мөлшері ақпараттық жүктемені құрайды. Бұл жүктеменің 
организмге оң немесе теріс әсері белгілі бір бағыттаушы және қорғаныс реакцияларына байланысты болады. 
Ақпараттық жүктеме бағыттаушы реакцияларды туғыза отырып қорғаныс рефлекстеріне әсер етпесе, онда ол 
оң ақпараттық жүктеме болып саналады. Мұндай жоғары тиімділікті оқыту үдерісіне қол жетікізу үшін 
ақпараттық жүктеме көп болмауы керек. 

Ақпараттық-коммуникациялық құралдарды пайдалану арқылы оқыту үдерісін жүргізу біршама жетістік-
терге қол жеткізетінін көптеген зерттеулер дәлелдеп берді. Дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда ақпарат-
тық-коммуникациялық база негізінде дайындалған оқытатын интерактивті бағдарламалар студенттің 
қызығушылық ынтасын өтілетін материалға толық аударып, соның әсерінен есте қалатын материал көлемі 
артады, оқытуға кететін уақыт үнемделеді. Нақтылап айтқанда, оқу материалын меңгеруге кететін уақыт 
біршама үнемделеді, ал меңгерген материал көлемі бірнеше есе артады. Интерактивті байланыс (сұхбаттық) – 
пайдаланушы мен бағдарламалық жабдық арасында ғы өзара сұрақ-жауап алмасу үдерісі. 

Демек, таным үдерісінің заңдылықтарын зерттейтін таным теориясының атқаратын келесі міндеттерін 
оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы түсіндіруге болады: 

 объектінің болмысын, даму заңдылықтарын ашып көрсету; 
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 объектінің ішкі табиғатын ашу арқылы оның болашақтағы даму бағытын айқындау; 
 заңдылықтардың практикада қолданылуын ұғындыру және т.с.с. 
Психологияда жиі үдерістердің екі топқа бөлінетіндігі айтылады, яғни танымдық үдерістер және жетістікті 

үдерістер. Оқу-танымдық және ғылыми зерттеу қызметтеріндегі (жемісті ретінде және шығармашылық 
сипатта) бірінші топқа ішкі себептер жатады, екінші топқа мақсатқа жету үшін студенттердің оқу танымдық іс-
әрекеті жатады. Бірінші жағдайда студентті оқу-танымдық және ғылыми зерттеу қызметі үдерісінің өзі 
қызықтырса, екіншісінде сол жеткен жетістіктеріне қандай баға берілгендігі жайлы қызығушылық туады [4].  

Студенттердің кәсіби құзырлылығының пайда болуы мен іштей қалыптасуының басты резерві әуелі өзіндік 
бағасы бар оқу-танымдық мақсаттарды кәсіп меңгеру стратегиясымен толықтыру және оқытудың әр кезеңінде, 
оны жүзеге асыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау болып табылады. 

Оған кәсіби құзырлылықтың қалыптасуы мен дамуына білімдендіруші ішкі білім жүйесі мүмкіндік береді. 
Ішкі білім жүйесі деп отырғанымыз – кәсіпті меңгеру мақсаты, мазмұны мен технологиясының педагогикалық 
жағдайлар мен психологиялық механизмдерді ескере отырып жасалған тұтас жиыны. Бұл жағдайда, 
біріншіден, жоғары оқу орнында оқушы жай ғана студент болып қана қоймайды, қалыптасушы және дамушы 
маман болады, екіншіден, оның жинақталған әлеуеті (потенциалы) модельденген, имитацияланған немесе 
шынайы кәсіби іс-әрекет жағдайда кәсіби құзырлылығының өзі қарышты дамуын қамтамасыз етеді. 

Ішкі біліми жүйені түзгенде біз кәсіби құзырлылықтың пайда болуы мен қалыптасуына болашақ маманды 
міндеттердің үш типін шешуге жүйелі әрі мақсатты түрде тартып отырғанда ғана қол жетеді деген идеяға 
сүйендік. Ол міндеттер: 

– субъектілік-жүзеге асырушылық (өзіндік аккомодациялық, мотивациялық, жұмылдырушылық, ұйымдас-
тырушылық, диагностикалық, бақылау, реттеу, түзету, талдау, бағалау, т.б.) міндеттерін студент жоғары оқу 
орнында кәсіби білім алу үдерісінің субъектісі ретінде кәсіби құзырлылықтың қол жеткізген деңгейін өзіндік 
белсендендіру, өзіндік жүзеге асыру және өзіндік дамыту тактикасы мен стратегиясына сүйеніп шешеді; 

– мазмұндық-технологиялық (диагностикалық, мақсат қоюшылық, жобалау, конструктивтік, басқару, 
ынталандыру, жұмылдыру, ұйымдастыру, жүзеге асыру, бақылау, реттеу, түзету, талдау, бағалау т.б.с.) міндет-
терді студент кәсіби іс-әрекеттің (немесе оның үзіндісінің) түпкі ниетін модельдеу, оны “қорғау”, имитациялау 
үдерісін, оқу жағдайында; өзінің іс-әрекетін және тікелей ықпалдастықта болатындардың іс-әрекетін кәсіби 
практикада жобалау, жүзеге асыру, талдау барысында; сондай-ақ мамандардың және курстардың кәсіби іс-
әрекетін теориялық және практикалық оқытудың барлық кезеңінде бақылау, талдау мен бағалау барысында 
анықтайды, әрі шешеді. 

- пәндік-нәтижелік (аналитикалық, жобалау, диагноздау, бағалау) міндеттерді студенттер өзінің кәсіби 
қалыптасуы мен гуманитарлық сала маманы ретіндегі кәсіби іс-әрекетінің аралық және қорытынды нәтиже-
лерін анықтау критерийлерін (қажет болса, алдын-ала жасау арқылы) қолдану үшін алдыңғы екі міндеттермен 
қатар ұсынып, қатар шешеді. Ал нәтижелер кәсіби құзырлылыққа қол жеткен деңгейден, оқу-практикалық 
тікелей ықпалдастықта болушылардың іс-әрекеттерінің өнімінен көрінеді. 

Қалыптасқан педагогикалық заңдылықтар бойынша студенттердің ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар негізінде кәсіби құзырлылықтарын қалыптастыру барысындағы жұмыстар нәтижесі бірыңғай 
дидактикалық талаптарға сәйкес жүргізіледі. Олар: сабақ үстінде тиімді эмоциональды жағдай жасау; студент-
тердің педагогикалық мәселелерді шешуде шығармашылық қабілетін дамыту; барлық оқыту жұмысы 
түрлерінде мақсат қоюды ерекшелей білу; атап айтсақ дәріс, зертханалық жұмыстар, практикалық және 
семинарлық сабақтар, мектептегі педагогикалық практикалар және т.б.  

Қорыта айтқанда, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларына өту негізінде болашақ 
маманның кәсіби құзырлығын қалыптастыру, білім беруде ақпараттық технологияларды бірізділікпен қолдану 
шарттарын құру, ендіру жаңа және дәстүрлі оқыту әдістерін үйлестіру психологиялық-педагогикалық, оқу-
әдістемелік және басқа да мәселелердің біртұтас кешендерін шешуді талап етеді. 

 
Резюме 

В статье на ряду с рассмотрением необходимости формирования профессиональной компетенции у будущих 
специалистов, были определены  направления необходимые для осуществления  работ современной системы 
образования.  Авторами были изложены качества относящиеся к компитенции, неявляющимися навыками, и были 
приведены  примеры формирования компитенции необходимые для профессионального творчества. В статье также 
говориться об обязанностях выполняемых в ходе использования информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе теории познания.  Были рассмотрены циклы движения направленные на результат формирования 
профессиональной компитенции специалиста, формирования и развития профессионального мастерства в системе 
высшего образования.  
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Summary 
The article deals with consideration of necessity of professional competence forming at future specialists, determining of 

directions important for implementation of works of a modern education system. The authors stated the qualities relating to 
the competence, not being skills, and gave examples of forming of competence necessary for professional creativity. The 
article also speaks about duties performed during the use of information- communicative technologies in educational process 
of the theory of knowledge. It was considered motion cycles directed on the result of forming of professional competence of 
the specialist, forming and developing of professional skill in the system of higher education.  
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Аңдатпа:  
Бұл мақалада жоғары кәсіптік білім алушыларды дифференциалды оқыту негізіндегі инновациялы педагогика-

лық технология мазмұнының ерекшіліктері берілген. Мақаланың мақсаты жеке тұлғалық және білім алушылардың 
қабілеттері мен қажеттіліктерін қамту арқылы дифференциалау (саралау) әдіс принциптері қарастырылады. Жоғары 
кәсіптік білім алушыларды  дифференциалап оқытуда талдап-жинақтап баяндау элементтерін пайдалану, ұқсастыру, 
қорытындылау, нақтылау, модельдеу және ой елегімен өткізулер арқылы өздігінен білімдерін жетілдіру, оқу мате-
риалдарын қысқаша конспектілеу, тірек конспектілер жасау, сабақта кейс, миға шабуыл әдістерін пайдалану 
нәтежесінде болашақ ұрпақтың білікті маман болуына жол ашады. 

Тірек сөздер: дифференциалды, инновациялық оқыту, толықтыра оқыту.  
 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу –

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты  Жолдауында жоғары білім сапасы ең жоғары халықаралық талаптар-
ға жауап беруі тиіс, елдегі жоғары оқу орындары әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне енуге 
ұмтылулары керек деп көрсетілген, яғни негізгі міндеттердің бірі болып елде әлемдік стандарт деңгейінде 
сапалы білім беру қойылған, өйткені әрбір мемлекеттің әл-ауқаты, оның болашақта әлемдегі дамуы мен 
мойындалуы халықтың білімділігіне, көбінесе, өсіп келе жатқан ұрпақтың білімділігіне негізделген [1]. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгеру сауатты, жан-жақты маман 
болудың кепілі. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, 
азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-
тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Дифференциалды (саралап) оқыту басты бағытының бірі – толықтыра оқыту, яғни үлгерімі төмен студент-
терге қосымша педагогикалық күш жұмсау. Толықтыра оқыту дегеніміз – үлгермеушілікті жою мақсатында 
өзіндік бағдарламамен оқыту.  

Жалпы дифференциалды оқыту идеясы әлемде XX ғасырдың 30-жылдарында Америкада кеңінен етек 
алған. Бұл үдеріс бүгінгі таңда Қазақстан жоғарғы оқу орындарына да келіп жетті. 
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Студенттердің бейімділігін, қызығуын, үлгерімін анықтай отырып оқыту, кейінгі кезде мұндай өзекті 
мәселеге әлемдік педагогикалық қызығушылық бары байқалады.  

Ең таңдаулы жастар Республика Президентінің қолдауымен «Болашақ» бағдарламасы аясында шет елде 
білім алуда [2]. Білім беру саласында әлемде болып жатқан үдеріске қосылуымыздың өзі халықаралық 
стандартқа сай, бәсекеге қабілетті, білімді де білікті мамандарды оқыту.  

Білім беру технологияларын жүзеге асыруда тұлғаның төмендегідей сипаттамалық ерекшеліктерін 
ескеруіміз қажет: 

 танымдық үдерістердің жүру ерекшеліктері: ойлау, зейін, қабылдау, зерделеу, сөйлеу; 
 тұлғаның әлеуеттік типінің ерекшеліктері: жоғарғы нерв жүйесінің іс-әрекеті, темперамент, күш-жігер, 

мінез-құлық (интеллектуалдық, адамгершілік, эмоционалдық, мәдени, іскерлік, дене); 
 тұлғаның бағыттылығы: адам-адам, қоғам-адам, адам-табиғат, адам-техника, адам-таңбалар жүйесі, адам-

көркем образ бағытындағы таңдауы; 
білімділік деңгейі. 
Суретте инновациялық оқытудың ерекшеліктері ашып көрсетілді [3]. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1- Инновациялық оқытудың ерекшеліктері 

Инновациялық оқыту 

  Басқаруы  ғылымы және мәдени білімді 
пайдалану негізінде жүзеге асырылатын 
мақсатқа бағытталған жобалауды сапалы 
ұйымдастыратын оқыту үдерісі 

    Жеке тұлғаның  болашақты мақсатты және 
мағыналы жоспарлай алуы және өзінің ойлаға-
нын жүзеге асыруға даярлығын қамтитын 
мақсатқа бағытталған ұйымдастырылған 
әлеуметтік жағдаяттың үдерісі  

Ерекшеліктері 

Инновациялық оқыту – бұл жаңарған кезең-
нің мәдени қоғамдық  дамуының ерекшелік-
теріне сәйкес оқытуды әлеуметтік ұйымдас-
тырудың тарихи жаңа түрі 

  Инновациялық оқыту шеңберінде жеке тұлғаны 
дамытуға кеңінен жағдай туады: 
 Жеке инициатива пайда болады; 
 Жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуда еркіндік 
беріледі; 
 Жеке шығармашылық үлес  қосуға жол ашылады 

Инновациялық оқыту  оқытудың  дәстүрлі  түріне қарағанда парадигмалды 

    Инновациялық оқыту құрылымында 
оқытудың  дәстүрлі  және инновациялы  
түрлері, репродуктивті және шығарма-
шылық компонеттері арасындағы қарама- 
қайшылықтар жаңаша шешім табады 

Оқытудың шығармашылық сипаты мен 
инновацияны жүзеге асырудың негізіне жас және 
аға буын, мұғалім мен оқушы арасындағы әлеу-
меттік қарым – қатынастың жаңа типі жатады: 
 педагогикалық ынтымақтастық; 
 бірлескен шығармашылық іс-әрекет 
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Дифференциалды оқытуды жүзеге асыру үшін жүйелі түрде студенттерге әр түрлі тапсырмалар беріп, 
орындалған тапсырмаларына назар аударуы, нәтежелерін журналға жазу, басқа пән оқытушылармен пікір 
алысып, студенттің өзімен сырласуы, ата-ананы одақтас етіп, ынтымақтастықты арттыру ісінің нәтежелі 
болуына мүмкіндік жасайды.  

Оқытудағы дифференциялау  әдісінің  негіздері: 
 студенттің оқу материалын жеңілден күрделіге қарай жүйелі меңгеруі;  
 алынған нәтижені өлшеуге болатындығы;  
 оқу процесінің жарыс түрінде ұйымдастырылуы;  
 бағалаудың жетелеушілік қасиеті; 
 дамыта оқытудың әдісі  
Дифференциалды оқыту технологиясында жұмыс міндетті үш деңгейлік, қосымша шығармашылық деңгей 

талаптарынан тұрады. Оның басты мақсаты – білім алушыларды «қабілетті», «қабілетсіз» деген жіктерге 
бөлуді болдырмау, оқытудың тиімділігін арттыра отырып, сапалы білімге қол жеткізу. 

Жоғары кәсіптік білім алушыларды дифференциялау негізіндегі педагогикалық технология мазмұнының 
ерекшілігі (2-сурет): 

 

 
 

Сурет 2- Дифференциалау негізіндегі педагогикалық технология мазмұнының ерекшілігі 
 
Жоғары кәсіптік білім алушыларды  дифференциалап оқытуда талдап-жинақтап баяндау элементтерін 

пайдалану, ұқсастыру, қорытындылау, нақтылау, модельдеу және ой елегімен өткізулер арқылы өздігінен 
білімдерін жетілдіру, оқу материалдарын қысқаша конспектілеу, тірек конспектілер жасау, сабақта кейс, миға 
шабуыл әдістерін пайдалану нәтежесінде болашақ ұрпақтың білікті маман болуына жол ашады. 

  
Резюме 

В данной статье рассматривается  дифференциональное обучение в вузе, взаимодействие преподавателей и 
студентов, в ходе которого осуществляется поступательное формирование и развитие профессионально значимых 
качеств личности субъектов образовательного процесса на основе учета индивидуально-типологических 
особенностей обучаемых, их актуализированных учебных возможностей и варьирования дидактических условий, 
организационных форм, содержание, приемов и методов обучения.  
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Summary 
This article examines the differentsional a college education, interaction between teachers and students, in the course of 

which the progressive formation and development of professionally significant qualities of the individual subjects of the 
educational process by taking into account individual-typological characteristics of learners, their learning of updated features 
and varying conditions of didactic, organizational forms, content, methods and techniques of teaching 
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Аңдатпа:  
Қоғамның бүгінгі маман даярлау саясаты бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруды қажетсінеді. Оның 

тұлғалық көрсеткіштерінің бірі  сөз саптауы мен қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуы екендігі белгілі. Осы 
тұста мақала мазмұны болашақ мамандарды даярлауда сөйлеу мәдениетінің қалыптасуының маңыздылығын ұлы 
ғұламалар мұраларындағы көзқарастары негізінде дәлелдеп сипаттауды қамтиды. Бүгінгі жоғары оқу орындарында 
кәсіби мамандар даярлау жүйесіндегі студенттердің сөздік қорын дамыту технологияларындағы олқылықтар мен 
жетістіктер туралы тәжірибелер қарастырылады. Бүгінгі жастардың сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың тиімді 
жолдары бағдарланады. 

Тірек сөздер: тұлға, мәдениет, сөйлеу мәдениеті, қарым-қатынас мәдениеті, болашақ маман, кәсіби қалыптасу, 
бәсекелестікке қабілеттілік, көрсеткіш, қоғам, болмыс. 

 
Бүгінгі қоғамның талабы нарық сұраныстарын қанағаттандыратын тұлғаның жаһандық қарым-қатынас 

кеңістігінде бәсекеге қабілетті болуын қажет етеді. Бұл ең алдымен оның қарым-қатынасында сөйлеу 
мәдениеті арқылы көрініс табады.  

Сондықтан, қоғамның бүгінгі азаматын қалыптастыруда жаңа болмысқа ие бәсекелестік талаптарына жауап 
беретін тұлғаны тәрбиелеу қажеттілігі туындап тұр. Бұл туралы елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан-
2050» стратегиялық бағдарламасында: «Біз жастарымыз бағыт алып, бой түзеуге тиіс өз заманымыздың жаңа 
қаһармандарын көрсету және жасауымыз керек. Сондай-ақ, біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлері-
мізді осы әралуандылығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді бөлшектеп бол-
са да жинастыруымыз керек», – деп атап көрсете отырып, жоғарыдағы тұжырымды ойды дәлелдей түседі [1]. 
Бұл жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру арқылы ұстаз болмысынан бастау алғаны дұрыс.  
Бұл туралы түріктің ұлы ғұлама ғалымы әл-Фараби өзінің «Бақытқа жету жолында» деген еңбегінде «Ұстаз бен 
шәкірт, тәрбиеші мен тәрбиеленуші, сондай-ақ, ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынас өзара түсініс-
тікке негізделуі үшін ересектер тарапынан болатын қарым-қатынас стилі тым қатал да, тым жұмсақ та  болмау-
ға тиіс», – деп айтқан. Өйткені, егер қарым-қатынас тым қатал болса, онда тәрбиеленушілер немесе балалар 
бойын қорқыныш сезімі билейді, олар ересек адамды сол қылығы үшін жек көреді, оған сенбейтін болады. 
Бірақ қарым-қатынас міндетті болғандықтан, оларда екі жүзділік пайда болады. Егер қарым-қатынас тым 
жұмсақ болса, онда тәрбиешілер немесе отбасындағы балалар тарапынан оның ересектер талабына деген 
немқұрайдылық пайда болып, оның өзіне деген құрмет төмендейді, – деп талаптың  қалыпты болғанын қажет 
деп санайды [2]. 

Сөздік қарым-қатынас адам баласының тіршілік етуінің негізгі шарты ғана емес, оның психикасының 
дұрыс қалыптасып дамуының факторы және аса қажетті кұралы болып табылады. Өйткені, сөйлеу арқылы 
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қарым-қатынас жасау мен өзара пікір алмасу, келісім не өзара түсіністікке келу, не болмаса қақтығыс, қарама-
қайшылық тұрғысындағы мәміле үрдісі осы сөз құдіретінің нәтижесі болып табылады. 

2003 жылы жарық көрген «Қысқаша педагогикалық сөздікте» «қарым-қатынас» ұғымына мынадай анық-
тама берілген: Қарым-қатынас адамдардың өзара қатысуы, олардың әрқайсысының өмір сүруі мен дамуының 
басты шарты және тәсілі. Адам дүниеге келісімен өзінің өмір сүру қабілетін дамытуға қатысы барлармен бірге 
тарихты басынан кешіреді. Тек қарым-қатынас барысында ғана адам өз басына, өз іс-әрекетіне мән беріп, баға 
бере қарайды [3]. Ал, психологиялық сөздікте «Қарым-қатынас – біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, 
адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі көп жоспарлы үрдіс. Адамдардың танымдық 
хабарлар алмасуы, өзара түсінісуі, бір-бірін қабылдауы. Адамдар арасындағы қарым-қатынас жасауда аса 
қажетті шарттардың бірі – сөйлеушілердің өз ой-пікірлерін өзгелерге, тыңдаушыларға қалайда жеткізіп, оларға 
әсер етуді көздесе, ал тыңдаушылардың қарым-қатынас орнатудағы сөйлеуші жақтың ой-пікірін дұрыс 
ұғынып, оны іс жүзіне асыра білу мәдениеттілігіне байланысты [4].  

Бүгінгі білім беру жүйесіндегі болашақ мамандар даярлауда біз барынша ғылымның соңғы жетістіктері мен 
ғалымдар көзқарастарын тұжырымдауға және іс-әрекетімізде негізге алуға ұмтыламыз. Әйтсе де, кешегі күні 
тарихи дамуымызда өткен ғұламалар мен олардың ой тұжырымдарындағы тұлғаның адами болмысы мен 
бүгінгі күні бәсекелестікке төтеп беретін қасиеттері болып табылатын көзқарастары мен ұсыныстарын ескере 
бермейміз. 

Қазақ халқының „Әдептің басы сәлемдескеннен, бәленің басы ерегіскеннен“ деп айтуы тегін емес. 
Көпмәдениетті тұлғаның тәрбиелілігі оның сәлемінен бастау алары сөзсіз. Сөйлеу мәдениеті туралы көзқарас-
тар мен тұжырымды ойлар ертеден адамдық сипаттың бір қыры ретінде және оның қарым-қатынаста көрініп, 
айқындала түсетіндегі айтылып келеді.  

Мәдениетті сөйлеу мен қарым-қатынастың қалыптасуына көптеген факторлар әсер етеді. Солардың 
қатарында жора–жолдастардың орны ерекше. Себебi, баланың бiрге жүрген дос-жарандары мен жолдастары-
ның тұлғалық болмысы, бойындағы қасиетi баланың қалыптасуына әсер етедi. Сондықтан, жолдастар таңдауда 
да кiм көрiнгенмен  жақындаса кетудiң соңы өкiнiшке алып келеді. Осы тұста XI ғасырда өмір сүрген ұлы 
ғұлама Кейкаус өзінің „Қабуснама“ деп аталатын кітабында "Қыңырлыққа әуестенген кiсiден бойыңды аулақ 
сақта. Өйткенi, қыңырлыққа әдеттенген жан туралыққа баспайды. Иiр ағаш тезге салмай түзелмейдi, жонбаса 
түзу болмайды. Жақсы сөз – жан азығы, жақсы сөзге сараң болма. Жақсы сөз тыңдауға ынталы болмаған кiсi-
нiң бар ынтасы, есi – дертi мал, дүниеге ауып кетедi. Дөрекi сөйлемей, сыпайы, жақсы сөз айтсаң, сен де жақсы 
сөз естисiң", - деп қарым-қатынастағы силастықтың екi жақты сипатқа ие екендiгiн түсiндiредi [6]. Кейкаус 
еңбегiнде жолдастармен қарым-қатынас жасауда адам қадiрiн бiлмейтiндермен  уақытты кетiрiп, сөздi сарп 
етудiң керек еместiгiн де назардан тыс қалдырмаған. Сортаң жерге сепкен ұрықтың өнiм бермейтiндiгi секiлдi 
жақсылықты түсiнбейтiн адамдарға жасаған жақсылығың еш кетiп, уақытың зая болады дегендi айтады. 
Сондықтан адамды алдымен танып, содан кейiн алыс-берiс, қарым-қатынас жасау тиiмдi деп ойлайды. 
Орынды сөз айта білуді адамның асыл қасиетіне жатқызады. Сондықтан, әрбiр ата-анаға баласына сөйлеу 
өнерiн үйретудi кеңес бередi. Оған дәлел: "Адамзаттың  ең абзал қасиетiнiң бiрi – сөз сөйлей бiлу. Бұл жағдай-
ды жете түсiн де, жақсы сөйлей бiлуге үйрен: сыпайы, анық сөйлеудi  әдет қылғайсың. Сөздi өз орнымен сөйле. 
Орынсыз айтылған сөз жақсы болса да, жаман көрiнедi. Үгiт-насихатыңды тыңдайтын қарыздар болған 
жағдайда ғана сөйле. Ықылассыз тыңдаушыға сөз айтқаннан, тыныш отырған мақұл", - деген қатарлары  
жоғарыдағы пікірімізге дәлел бола алады.  

Сондай -ақ,  ғұлама Кейкаус «Адам болған соң досың бар, дұшпаның бар болады, сондықтан, сынға дұрыс 
қарап, өз кемшілігіңді түзеуге көңіл бөл. Өзіңді ойлап, қашан да тура жолыңнан танба, текті сөз бен тәтті сөздің 
екеуі екі түрлі білгенге, кейде ащы сөз - тәтті де, тәтті сөз - удай  деп қатты шындықты айтқан адамға қастық 
қылма, қашан да қандай жағдайда да тек жақсылық жасауға тырыс»  деп ақыл-кеңес береді. Осылайша, ақын 
шектен тыс асқақтауға түбінде бір тосқауылдың болатынын,  шектен тыс сараңдық сөгіс естуге алып келетінін 
айтады.  

Кейкаус адамдарды тануда олардың сөзiне қарап ажыратуға болатынын айта отырып, баласына адамдар-
дың үш түрлi болатынын, ал сөздiң төрт түрлi болатынын сипаттап көрсетеді. Онда адамдардың бiрiншi түрi - 
бiледi және бiлген сайын бiлгiсi келетiндер дейді. Оларды ғалымдар тобына жатқызады. Сөйтіп, олардың 
айтқандарына тәнтi тұрудың  қажеттiгiн айтады. Адамдардың екiншi түрi – бiледi, бiле тұра бiлмеймiн дейтiн-
дер. Бұлар ұйқыдағы зұлымдар, олардан сақ болуды ескертедi. Үшiншiсi - бiлмейдi, бiлгеннiң тiлiн алмайтын-
дар. Оларды  ессiз надандар деп көрсетедi. Олардан да бойды аулақ  ұстап жүру керектiгiн ескертеді. Осындай 
адамдардың түрлерiн олардың сөздерiнiң төркiнi мен астарына қарап-ақ ажыратуға болады деп санайды. Олар-
дың сөздерiнiң бiрiншi түрi – бiлуге де, айтуға да қажеттi сөздер. Екiншiсi – бiлуге қажетi жоқ, бiрақ айтуға 
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болатын сөздер. Үшiншiсi –  бiлу керек, бiрақ, айтудың қажетi жоқ сөздер деп бөледi. Төртiншiсi - бiлуге де, 
айтуға да қажетi жоқ сөздер. Кейкаустың мұндай ой-тұжырымдарынан адамның дүниетанымы мен сөйлеу 
мәдениетiне қарап орынды айтылатын сөздердiң өз тәртiбiнiң болатындығын, оны  жастардың меңгергенiн 
қалайтынын аңғаруға болады. Өйткенi, дүниенiң бар жақсылығы – айту мен бiлу үшiн қажеттi сөздерге тән қа-
сиеттiң  жастар бойында қалыптасуы деп бiледi. Сондықтан мұндай сөздердi айтқанда, айтушыға да, тыңдау-
шыға да әсерлi болуды ұсынады. 

„Ей, перзентiм, әлiңнен аспа, асып-тасуды сұмдық iстiң басы деп түсiнгейсiң“, - деп ұлына сабырлы да 
қарапайымдылықтың адам көркiн келтiрер қасиет екендiгiн ескертедi. Көп бiлiп, аз сөйле, аз бiлiп, көп сөйлеме 
дейдi. 

Кейкаустың бұл тұстағы көзқарастарын XIX ғасырда қазақтың ұлы ақыны Абай өзінің өлеңдерінде «Дана-
лардан шыққан сөз, талаптыға болсын кез», деген өлең қатарлары арқылы ой сабақтастығын жалғастырды. 

Тағы бір XI ғасыр  ғұламаларының бірі Ж.Баласағұн кемел тұлғаның тағы бір бойынан табылуға тиісті 
қасиеті оның сөз шеберлігін меңгеруі деп қарастырады. Осы орайда Ж.Баласағұн балалардың өзгелермен 
дұрыс қарым-қатынас жасай бiлуiн, дұрыс сөйлесiп, мағыналы ой мен пiкiр бiлдiруiн ата-аналарға отбасы тәр-
биесiнде қадағалап отыруды ұсыныс жасайды. Ол үшiн отбасындағы ата-ана мен балалары арасында, көршi-
қолаң арасында ынтымақты сыйластықтың болуын қажет деп санайды. Адамгершiлiк пен жолдастықтың, 
достықтың белгiсi қонақ шақыру мен қонаққа бару екендiгiн айта отырып, ешкiммен араласпайтын, өзi де 
қонақ шақырмайтын адамдарды  тiрi өлiк деп санауға болады деп есептейдi. Өйткенi, адамдар қарым-қатынас 
арқылы дамып, өз әрекеттерiнiң дұрыс-бұрыстығына баға берiп отырады дейді. Сонымен қатар, ұлы ғұлама 
Ж.Баласағұн сөйлеу өнерін адам жанының айнасы деп түсіндіреді. Ақын сөзді тауып сөйлеу мен жеткізе 
сөйлеу әрбір ер азаматқа жарасар қасиет деп санайды. Осы тұста ол  "Көп сөйлесең, "Езбесің" – деп жек көрер, 
Сөйлемесең, "Мылқау"- екен, деп сөгер! Бұлай болса, тең ортасы - керегің, Тілге ұстамды болсаң, өсер 
беделің! – деп сөз өнерінің мәні орынды сөйлеу екендігін жастарға кеңес береді [5]. 

Сондай-ақ, ақын қарым-қатынас жасағанда әрқашан сыпайылық танытып, әдеп сақтауды кеңес береді. 
"Ауыр сөйлеп тiл тигiзбе адамға, Кеш сауығар, көңiлде дық қалар да"– деп қарым-қатынастағы сенiмсiздiктiң 
тууы көпке дейiн  ынтымақтың бұзылуына негiз болатындығын  айтады.  

Cөйлеу өнері мен тұлға мәдениетін бөліп қарастыру мүмкін емес. Өйткені, сөз адам жанының ішкі дүние-
сінен дерек беретін құбылыс, ол адамның мәдени деңгейін айқындайды. Сондықтан, бүгінгі жоғары оқу 
орындарындағы маман даярлау жүйесінде жастардың көбірек сөйлеуіне мүмкіндік туғызу қажет деп білеміз. 
Бүгінгі білім сапасын анықтаудың бірден бір жолына айналған тест жүйесінің біржақты нәтиже беретіндігі 
барған сайын дәлелденіп келеді. Соған қарамастан, батыстық білім жүйесіне әуестігіміз күннен күнге арта 
түспек. Нәтижеде, жастарымыз барған сайын мәдениетті сөйлеу тұрмақ ойын тиянақтап жеткізуден қалып 
барады. Мағыналы да мәдениетті сөз жоқ жерде тұжырымды ой да болмақ емес. Әйтсе де, табиғатымызға тән 
тәрбие үрдісі мен ата-бабаларымыздың өсиеті негізінде ұлттық мәдениетіміздің негізін сақтап қалу және оны 
бүкіл тұлға қалыптастыру жүйесінің өзегі ретінде пайдалану өте дұрыс болар еді.  

Қорыта айтқанда, өсіп келе жатқан әрбір ұрпақтың ең алдымен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру оның 
болашақтағы бәсекелестік ортасында кәсіби және тұлғалық сапасының бір көрсеткіші болмақ. 

 
 

Резюме 
В стaтье рассматриваются важность культуры речи как фактор формирования конкурентноспособности личности 

будущего специалиста. Разные взгляды и требования о культуре речи в формировании личности обьясняется  
понятием и рассуждением великих мыслителей востока. А также характеризуется состояние и уровни формирования 
культуры речи  в системе подготовки будущих специалистов в вузе. В заключении рекомендуется учитывать 
формирования культуры речи как критерии конкурентноспособности специалиста при подготовке кадров. 

 
Summary 

In the state considered the importance of culture as a factor of speech competitiveness of the future specialist. Different 
views and demands of the culture in question is explained by the concept of the formation of personality and reasoning of the 
great thinkers of the East. A condition is also characterized by the formation of culture and levels of speech in the training of 
future specialists in high school. In conclusion, it is recommended to consider creating a culture of competitiveness criteria 
speech as a specialist in training. 
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Аңдатпа: 
Бұл мақалада студенттердің кәсіби құзырлылығын қалыптастыруда педагог-жаттықтырушының рөлі жайында 

қарастырылады. Дене тәрбиесі мен спорт саласы мамандарының негізгі кәсіби құзырлылық жүйесі және түрлері 
көрсетіледі. Педагог-жаттықтырушылардың студенттерді кәсіби даярлау үдерісінде жаңа білім беру техно-
логияларын ендіру мен құзырлылық тәсілдерді пайдалану мәселесі айтылады. Халықаралық дәрежеде мамандар 
даярлау үдерісінде болашақ педагог-жаттықтырушылардың кәсіби құзырлылығын қалыптастыруда әдіс-тәсілдерді 
жасау бүгінгі күннің өзекті мәселесі екендігі туралы баяндалады. Менің ұсынысым студенттердің шығармашылық 
қабілеттерінің оянуына, таңдаған спортына деген құмарлығының артуына себеп бола ала ма? сияқты көптеген 
мәселелердің төңірегінде ойлана отырып, жұмысын жүйелі түрде жүргізе білсе ғана студент шығармашылығын 
арттыру арқылы, заман талабына сай маман кадрларын даярлауға мүмкіндік туғыза алады. Студент жаппай біліммен 
қаруланып келген болса, қазіргі талап білімді жеке тұлғаға бағыттай отырып, студенттердің құзырлылығын ескеру 
арқылы шығармашылық мүмкіндіктерін ашу - басты мақсат болып отыр.  

Тірек сөздер:  құзырлылық, кәсіби құзырлылық, студент, педагог-жаттықтырушы, кәсіби даярлау. 
 

Қазіргі кезде, еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір 
педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялар 
мен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық.  

Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына жолдауында, «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында. Әлемнің бәсекеге 
қабілетті отыз ел қатарына қосылу стратегиясында, білім реформасы - білім және кәсіби машық – заманауи 
білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары Қазақстанның бәсекеге қабілетті 
ел болуын қамтамасыз ететін ең маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық модерниза-
цияның талаптарына жауап бере алатын заманға сай білім жүйесі», керек екендігін айрықша атады [1]. 

2010 жылдың наурыз айында Қазақстан 47-ші қатысушы ел ретінде Еуропалық білім берудің кеңістігіне 
тікелей жол ашатын Болон декларациясына қол қойды. Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде Халықаралық деңгейдегі мамандарды даярлау және білім сапасын көтеру мақсаттарында 
кәсіби дайындауда құзырлылық тәсілді пайдалануға басты назар аударылып отыр, себебі құзырлылық білімнің 
практикалық бағдарын, оның прагматикалық, кәсіптік пән аспектісін күшейтеді [2].  

Жоғары білім беру жүйесіне көп деңгейлі және кредиттік-модульдік жүйені ендіру, білім сапасын басқару 
жүйесін модернизациялау, білім туралы жаңа форматтағы құжаттарды қайта өңдеу және білімді қаржылан-
дыру схемасын модернизациялау негіздерінде Болон декларациясы Европада бірегей білім кеңістігінің 
құрылуын реттеп отырады. 

Жаңа ғылыми әдіс ретінде қабылданған кәсіби құзырлық бүгінде, методологиялық ойлау қабілетін дамыту-
дың, мінез-құлықтың мәдени нормаларын игерудің, жоғары оқу орнында педагогикалық үдерісіндегі иннова-
циялық әдістердің негізінде қалыптасқан әрекеттерді дамытуда ең тиімді тәсіл болып табылады.  
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Олай болса, білімнің сапалы да, саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі зиялылар қауымының деңгейі-
не байланысты. 

Ендеше, әлемдік білім кеңістігіне еркін енуді көздейтін 12 жылдық білім беру жүйесі, жалпыға емес, жекеге 
негізделген білім бағыты жоғары және кәсіптік орта білімді мамандарды даярлайтын оқу орындарын айналып 
өтпейтіні белгілі.  

Оқу орнын бітіруші жас түлек еліміздің білім саясатындағы өзгерістер мен жаңалықтардан толық хабардар 
бола отырып, өмірдің кез-келген жағдаяттарынан шыға білетін алғыр да білімді жас болып тәрбиеленуі тиіс. 
Сондықтанда кәсіби орта білімді мамандарды даярлайтын ұжымдардың дәріс беруші оқытушылары да 
педагогтар қауымына ұсынылып отырған заман талабын бұлжытпай атқаруы міндетті деп санаймын. 

Педагог-жаттықтырушы ретінде студенттердің сұранысын қанағаттандыра алдым ба? 
Оларға жаттығудың қандай бағыттарын ұсынуым керек?  
Менің ұсынысым студенттердің шығармашылық қабілеттерінің оянуына, таңдаған спортына деген құмар-

лығының артуына себеп бола ала ма? сияқты көптеген мәселелердің төңірегінде ойлана отырып, жұмысын 
жүйелі түрде жүргізе білсе ғана студент шығармашылығын арттыру арқылы, заман талабына сай маман кадр-
ларын даярлауға мүмкіндік туғыза алады. Студент жаппай біліммен қаруланып келген болса, қазіргі талап 
білімді жеке тұлғаға бағыттай отырып, студенттердің құзырлылығын ескеру арқылы шығармашылық мүмкін-
діктерін ашу – басты мақсат болып отыр.  

Бүгінгі оқу орнын бітіргелі отырған жас маман мемлекетіміздің кадр саясатындағы мақсаттарына сайма-сай 
болып шығу қажет, яғни олар еліміздің әлеуметтік экономикалық жоғарғы қарқынмен дамуын қамтамасыз 
етуге қабілетті, интеллектуалдық ойлау белсенділігі жоғары тұлға тәрбиелейтіндей кадр болып шығуы бүгінгі 
күннің өзекті мәселелерінің бірі [3]. 

Дәстүрлі білім беру жүйесінде мамандықтар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты 
мақсаты – мамандықты игерту ғана болған болса, ал қазір әлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бәсекеге 
қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім 
беру жүйесін ұсыну негізгі мақсат болып отырғаны баршамызға аян [4]. 

«Құзырлылық» ұғымы жайлы Құдайбергенова К.С. «Құзырлылық табиғаты - тұлғаның өзіндік дамуында» 
атты еңбегінде былай деп көрсетті: «Құзырлылық ұғымы соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның 
субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылықтың латын 
тілінен аудармасы «competense» белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти 
отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді» десе [5], бұл 
жайлы Б.А.Тұрғынбаева «Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту» 
еңбегінде «...өзінің практикалық әрекет арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана 
алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» деп анықтаса [6], ресей ғалымы Н.В. Кузминаның көзқарасы бойынша 
«Құзырлылық дегеніміз – педагогтың басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі мен 
абыройлылығы деді.» [7]. 

Қазақстан Республикасы 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби – тұлғалық 
құзырлығын қалыптастыру басты мақсат екендігін атай келе 12 жылдық білім беру де педагог төмендегідей 
құзырлылықтарды игеру міндетті деп көрсетті [8].  

Арнайы құзырлылық – өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілет 
Әлеуметтік құзырлылық – кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті 
Білім беру құзырлылығы – педагогикалық және әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті 
Бұл жүйелерге қарай отырсақ құзырлылық дегеніміздің өзі қазіргі заман талабына сай педагог қауымының 

өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады. Ендеше әр педагог-жаттықтырушының кәсіби құзыр-
лығы нақты жағдайда ғана тұлғаның құзырлылық қабілетін ашатын тапсырмалар жүйесін ұсына алатынымен 
анықтауға болады. Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін тапсырма-
лардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілді. 

Студент шығармашылықты тапсырмаларды орындау барысында ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді 
пайдалана отырып сонымен қатар өмірден көрген практикасымен байланыстыру арқылы сұрақтардың 
шешімін табуға жол ашады. 

Студенттердің осындай жолмен орындаған тапсырмалар жүйесінің өзі шығармашылық ұғымымен сәйкес. 
Студенттер жаппай білім алу барысында кейбіреулері өз мүмкіндіктерін өзі ашқан болса, кейбірі «жабулы 
қазан жабулы күйінде» өмір ағымымен кете барды. Кешегі біздің білім алған мамандарымыз білім беруші 
ақпарат көзі ғана болды. Мәселенің дұрыс бұрыстығын саралаушы да тек қана сол маман еді. 
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Ал қазіргі педагог-жаттықтырушы маман, студенттерді дұрыс ұйымдастыра отырып, бағыт бағдар беру 
арқылы өздігінен жұмыс жасауға үйрету нәтижесінде, жаңа идеялар мен жаңалықтар, болжамдар мен нәтиже-
лер әкелетіндей тұлға даярлап шығуды көздеуде. Педагог-жаттықтырушы қауымнан студенттер тек білімге 
ғана емес, өмірге де үйрететін қабілеттілікті қажет етіп отыр. 

Жеке тұлғаны білімге, спортқа, өмірге бағыттауға тәрбиелеу үшін студенттердің өз бойынан дәл осындай 
жұмыс түрлерін өткізгенде ғана нәтиже берері анық. 

Олай болса, студенттердің коммуникативтік құзырлылық қабілеттерін дамыту мақсатында педагог-
жаттықтырушы қандай болу керек? Деген сұраққа. 

Ең әуілі педагог-жаттықтырушы білім стандартына сай, бағдарламалары мен жоспарларын, әдістемелік 
нұсқаулары мен оқулықтарын жете зерттей отырып, жаттығу кезінде әрдайым пайдаланылып, әдістер мен 
айла, тәсілдерін әр студентке жеке тұлға ретінде қарау мақсатында таңдаған спорт түрлеріне деген қызығушы-
лығын ояту, ізденіс жұмыстарын жасау, жаңаға ұмтылу, жаңаны сезіну деңгейін жетілдіру үшін тек талапты, 
талантты ақыл ой иесі және сарқылмайтын жігерлілік, еңбекқорлық, тек өз кәсібінің жасырын сырларын білу-
мен ғана шектелмей, соңғы ғылым жетістіктерін меңгерген, шығармашылықпен ой түйе білетін және оны 
жоғары санаттағы спортшы дайындаудағы тәжірибесінде нақтылы түрде іске асыра алатын педагог-жаттық-
тырушылар ғана даярлайды [9]. 

Әрбір жаттығу сабақтарынан кейін студенттер өзінің ой-толғанысын әртүрлі сұрақтарға жауап беру арқылы 
білдіріп, бөлісіп отырғаны абзал. Осындай тәжірибелер арқылы, қазіргі педагог-жаттықтырушы студенттердің 
ішкі мүмкіндіктерін ашу арқылы,  
 олардың шығармашылық қабілеттерін тани білуге 
 студенттерді өз бетінен жаттығулар жасап дағдыландыруға;  
 өзге мәдениетпен танысуға; 
 жаңашыл іс-әрекет жасауға; 
 білімге деген жетіспеушілігін сезіп білуіне; 
 өмірде кездесетін көптеген жағдаяттарды шеше білуге;  

жаңаны танып білуге деген құлшынысын, қабілеттерін оята білуге тәрбиелесе ғана заман талабына сай маман 
«жасап шығаруға» мүмкіндік туады деп есептеуге болады.  

Қазір төрткүл дүниедегі өзгерістер, ақпараттық құралдар арқылы барлық адамзатқа хабардар болып 
отырғаны белгілі.  

Ендеше, біздің тәрбиелеп, оқытып шығарып жатқан мамандарымыз осы ақпараттық қоғамнан қалыспай 
 жан-жақты ойлаушы;  
 коммуникативті;  
 ерекше ұйымдастырушылық қабілетті; 
 нақты бағыт-бағдар беруші болып шығуы-заман талабы. 
Осындай жағдайда ғана еліміздің ертеңін құрушы ұрпақтарымыз жан-жақты дамыған, шығармашыл 

интеллектуалды қабілеті оянған, жеке тұлға болып қалыптасуы сөзсіз деп ойлаймын. 
Бұған негіз тағы да Елбасымыздың «Инновациялар мен оқу білімді жетілдіру арқылы білім экономика-

сына» атты дәрісінде: «... Бүгін біздің алдымызда өнімдері сыртқы рыноктарда сұраныс туғызатын жаңа 
бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту міндеті тұр...» деп көрсетті [10]. 

Расында да, ертең мұндай өндірістерді дамытатын бүгінгі ұрпақтарымыз заман талабына сай жан-жақты, 
жаңашыл да, жаңаны ойлап тапқыш, жаңалыққа ұмтылушы, бір сөзбен айтқанда, креативтілік жағынан 
толысқан ұрпақтар тәрбиелеп, дайындап шығару педагог қауымы біздің міндетіміз екені белгілі.  

Міне, құзырлылық қалыптастыру дегеніміздің өзі студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыта 
отырып, ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің 
жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып 
табылмақ.  

Бұның өзі өз кезегінде қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп өсіруде белгілі бір 
құзырлылықтарды бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап етеді. Бұл жайлы 12 жылдық білім 
беру тұжырымдамасында оқушы бойынан табылуға тиісті құзырлылықтарды нақты айқын көрсеткен. Мұнда: 

– Құндылықты-бағдарлы құзырлылық (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға бере білу, елжан-
дылық қабілетті болу) 

– Мәдениеттанымдық құзырлылық (ұлттық ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлт-
тар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті) 
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– Оқу-танымдық құзырлылық (өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлай білу, ізденушілік-
зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу) 

– Ақпараттық-технологиялық құзырлылық (ақпараттық технологиялармен техникалық объектілер 
көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті) 

– Әлеуметтік-еңбек құзырлылық (әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай 
білу, түрлі өмірлік жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті) 

– Тұлғалық өзін-өзі дамыту құзырлылық (отбасылық еңбек, экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар 
саласындағы белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті) 

Аталған құзырлылық қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог-жаттықтырушылар қауымының арнайы 
әлеуметтік білім беру құзырлылықтарының жан-жақты болуы талап етіледі. Егер педагог-жаттықтырушы 
өзінің кәсіби өсу жобасын дұрыс жолға қоя отырып, өзінің кәсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тұлғаның 
алған білімін өмірде қолдана білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алатын жағдайда болғанда ғана студент 
құзырлылығын қалыптастыруға мүмкіндік табады. Бір сөзбен айтқанда тұлғаға бағытталған білімдер жүйесі 
білім стандартына сай тұлғаның жан-жақты дамуына негізделген, алған білімін өмірдің қандай бір жағдаятта-
рында қолдана алатындай дәрежеде ұсыну педагог-жаттықтырушылардың құзырлылығына байланысты 
болады. 

Олай болса, тұлғаның құзырлылық қабілеттерінің артуына, өзін-өзі дамытуына, жаңалық ашып ізденуінде 
педагог-жаттықтырушының құзырлылық қасиеті маңызды рөл атқарады. 

 
 

Резюме 
В этой статье рассматривается роль педагога-тренера в процесе формирования профессиональной компетенции 

студентов. Используются основные системы и виды профессиональной компетенции будущих специалистов. 
Современные тенденции модернизации образовательных программ требуют внедрения современных методов 
формирования профессиональной компетенции будущих педагогов-тренеров. Все большее внедрение новых 
образовательных технологий и применение компетентностного подхода в учебном процессе способствует 
повышению эффективности процесса формирования профессиональной компетенции будущих педагогов-тренеров. 
Одной из актуальных проблем подготовки специалистов международного уровня является разработка методов и 
подходов формирования профессиональной компетенции будущих педагогов-тренеров. 

 
Summary 

This article deals with the problems of forming professional competences of future teacher-trainers. Used the main 
systems and types of professional competences of future specialists. The modern tendencies of modernization of educational 
program demands introduction of contemporary methods of forming of professional competences of future teacher-trainers. 
More introduction of new educational programs and application of competence approach in the educational process promotes 
increasing of effectiveness of forming process of professional competences of future teacher-trainers. One of the actual 
problems of training of specialists of international level is development of methods and approaches of professional 
competence forming of future teacher-trainers.  
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СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН  
МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ АРҚЫЛЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
А.Есентаева – 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
«Музыкалық білім» мамандығының 2 курс магистранты 

 
Аңдатпа: 
Мақалада студент жастардың бос уақытын музыкалық шығармашылық арқылы ұйымдастыру жайы толық 

қарастырылған. Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру формалары, мәдениеті туралы жазылған. Музыка өнері 
жеке тұлғаның дамып, қалыптасуында аса маңызды рөл атқаратындығы жайында, сондай-ақ, қазіргі кезеңде 
студенттердің бос уақытын өткізу мәселесінің мәні мен маңызы ашып айтылған. Студенттердің бос уақытын тиімді 
пайдалануды ұйымдастыру оңай мәселе емес екенін де ұмытпауымыз керек. Мұның қиындығы білім алушының бос 
уақытын ұйымдастыру тәсілдерінің сан-қилылығына тікелей байланысты. Осы ретте ұйымдастырушылардың талай 
кедергілерге де кездесетінін айтпасқа болмайды. Өйткені осындай аса маңызды проблеманы жүзеге асырудың 
теориясы толық зерттеліп болмаған тың мәселе екенін күнбе-күңгі жұмысымызда кездестіріп те жүрміз.  

Тірек сөздер: Студент жастар, бос уақыт, музыкалық шығармашылық, ұйымдастыру жумыстары, жастық, 
орындаушы, музыкалық білім, тәрбие беру, әдістеме, мәдени шаралар. 

    
Студент жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, оның рухани әлемін байыту, болашаққа деген ынта-

жігерін арттыру, жеке дарындылығын дамыту – бүгінгі таңдағы негізгі мәселелердің бірі. «Елу жылда ел жаңа» 
демекші қазіргі таңда бос уақытты ұтымды ұйымдастыру әлеуметтік құрылымның маңызды элементтерінің 
біріне айналды. Адамның болашағы оның алған біліміне, ғылыми таным қабілеті мен белсенділігіне 
байланысты.  

 «Заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы» дегендей қазіргі жастардың бос уақыты болмауы керек. Біз 
еліміз көгеріп жеріміз гүлденсін десек демалмай жұмыс істеуіміз керек. Қазір біздің бос уақытты дұрыс қолда-
натын уақытымыз келді. «Уақыттың бос өткені – өмірдің бос кеткені» деген дана халқымыз, сондықтан да елі-
міздің ерікті де ереулі жастары ертеңгі болашақты бүгін ойласа, ертеңгі күні бос уақытыңыз көп – жұмысыңыз 
жоқ болып жүрмейді. 

Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты. Жастардың 
бос уақыттарын дұрыс пайдалана білуі бүгінгі күндері барынша өзекті бола түсуде. Бос уақытты өткізуге 
байланысты саламатты өмір тұтынушылығына тәрбиелеу – тұлғаны қалыптастырудың басты қағидалық 
принциптерінің бірі. Бос уақыттың қаншалықты қызықты өтуі өнер үйренуге, шығармашылық мазмұндағы 
ізденіске, дене тәрбиесін жетілдіруге бағытталса, ол денені жетілдіруге ғана емес сонымен бірге рухани баюға 
да мұрындық болады. Егер жас адам енжар, ешқандай ақыл-ой және дене іс-қимылын жұмсаусыз демалыс күн-
нің негізгі уақытын теледидар алдында өткізіп, уақытты босқа өткізуге салынса, оның еңбектегі белсенділігі де 
азаяды. Жас адамның бос уақытын дұрыс пайдалана білуі өндірістік қызмет және оқу істерімен байланысты 
жүргізілсе, тұлғаны сипаттайтын моральдық, рухани және физикалық сапаның да сапалылығы арта түседі [1].  

Біле білгенге уақыт – зор мүмкіндік. Мүмкіндікті дер шағында пайдаланып қалмаса, «қолын мезгілінен кеш 
сермесі» анық. Мәселен, әр минутын текке өткізбейтін еңбекқор қытайлар уақыт мәселесіне келгенде «Сағат 
сатып алсаң да, уақыт сатып ала алмайсың» деп ұрандатады екен. Уақыт – ақшаға сатып ала алмайтын теңдесіз 
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байлық. Осы, уақыт атты керемет байлықты бүгінгі қазақ жастары қалай пайдаланып жүр деген сауалға жауап 
іздеп көрейік. 

Уақыт байқаған адамға көзді ашып жұмғанша зымырап өтіп жатыр. Заман талабына байланысты қазіргі 
жастарымыз уақытының көбін интернетпен өткізіп жатады. Интернеттің тез, жылдам хабар алғызатыны рас. 
Бірақ адамға рухани азық бола алмас. Егер рухани азық іздесек, кітап оқуға ұмтылуымыз керек. Ал адам өмірі 
уақытқа байланған. Жастықтың желігімен уақыттың қадірін бағалай алмай жатамыз. Кейін сан соғып қалмас 
үшін уақытты бос жібермеуге тырысып, сабақтан бос уақытта кітап оқу, ән айту, музыка тындау, би билеу, 
домбыра үйренуге жұмсаған жөн. 

Бүгінгі таңда республикамызда болып жатқан түрлі әлеуметтік-экономикалық процестерде халықтың 
ұлттық сезімін оятады, тарихи мұраға аялы көзқарасты қалыптастыруды, жалпы адами сипаттағы факторларды 
дамытуды, студент жастарды ұлттық және жоғарғы музыка өнері арқылы бос уақыттарын тиімді ұйымдас-
тыруды, жаңартуды талап етеді. 

Музыка арқылы эстетикалық тәрбие беріп қоршаған ортаны, адам сезімін, түрлі ойды, көркем дыбыстар 
арқылы жеткізе алады. Студенттің сабаққа зор ықылас қоюы – ең алдымен мұғалімнің оқу шеберлігіне байла-
нысты. Бос уақытты қызықты өткізу үшін студентке өз ойын толық жеткізу үшін оқытушының сабақ беру әдісі 
студенттің ой-өрісіне сай болуы керек. 

Студент болашақ оқытушы, орындаушы музыкант. Сондықтан оның алғаш үйрену кезінен бастап шығар-
маларды тыңдау, нотамен ойнау, түрлі жаттығулар мен қажетті дағдыларды қалыптастыру сияқты өз бетінше 
жұмыс жасап үйренуіне жағдай жасап, көңіл бөлген жөн.  

Бүгінгі таңда музыка өнері пайда болуымен қатар қалыптасып, өзінің тәрбиелік қызметін атқарып, 
сарқылмас рухани қазынаға айналды. Музыкалық тәрбие беру – педагогикалық оқу-әдістемелік жүйесінде 
нақты орын алып келеді. Бұл өнер мәдениеттің әлеуметтік тәжірибесін жеткізумен қатар қалыптасып, тәрбие 
тәжірибесін адамзатқа танытып, мәдениеттің дамуына ықпалын тигізеді [1]. 

Музыка өнерінің ерекшелігі сөз бен тіл жеткізіп айта алмайтын, адамның жан-дүниесіндегі құбылыстарды, 
сезімді дыбыс арқылы беруге мүмкіндік тудыруында. Музыка таза эммоцияға әсер ете отырып, адамның қиялы 
мен көңіл күйіне байланысты қабылданады.  

Студент жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, оған дұрыс бағыт беріп отыру – барша қауымның 
ортақ ісі. «Жасы бір құрдас емес, заманы бір құрдас» демекші жастардың жан-жақты болып өсуі тек қана оның 
оқу орнында өткізген уақытымен шектелмейді. 

Студенттердің бос уақытын музыка өнері негізінде ұйымдастыру жүйесінде қолданылатын қағидаларды, 
заңдылықтарды, әдіс-тәсілдердің рөлін мазмұндауға үйрету және іскерлікке дағдыландырады: 

– елдің рухани және білім беру саласын дамыту, мәдени мұраның 
– сақталуын және тиімді пайдалануын қамтамасыз ету; 
– еліміздің мәдени-тарихи әдет-ғұрыптарын қайта жаңғырту; 
– бұқаралық мереке түрлерін ұйымдастыра білу шеберліктеріне баулу; 
– ән айта білу заңдылықтарымен танысу; 
– сценарий жазу кезінде шығармашылықпен жұмыс жасай білу ынтымақтастыған қалыптастыру. 
Музыка өнері жеке тұлғаның дамып, қалыптасуында аса маңызды рөл атқарады. Музыка адам санасына, 

жүйке-жүйесіне ықпал ететін ерекше психофизиологиялық құбылыс болып табылатын дыбыстар арқылы 
бейнеленеді. Әуен-саздың жеке тұлғаның дамып, қалыптасуындағы әсер-ықпалына адамдар өте ерте кезде-ақ 
назар аударған. Адамзат қоғамының дамуының ең алғашқы кезеңдерінің өзінде оны идеялық-психологиялық 
қару ретінде қолдана білген. 

Музыкалық білім мен тәрбие беру адамзат өркениетінің ең терең тамырларынан бастау алады. Адамзаттың 
сан ғасырлық серігі болып келген музыка өнерінің тәлім-тәрбиеде алатын орнын, әсер-ықпалын, қоғам мен 
мәдениеттің дамуы процесінде қалыптасқан әлеуметтік, музыкалық-педагогикалық тәжірибені ой елегінен 
өткізіп, таразылау оның қалыптасып, даму кезеңдерін қарастыруға тікелей байланысты. Өнердің осы түрінің 
адамның жан-дүниесіне ықпал ету механизмдері мен оның табиғатын танып білуге ерте кездің өзінде-ақ 
антика ғұламалары назар аударған.    

Студент жастардың бос уақытын музыкалық өнері негізінде тиімді өткізу қоғамдық құбылыс ретінде 
музыкалық тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық өмірдегі музыкалық тәрбиенің мәні мен рөлін анықтайды. Сон-
дықтан жастардың бос уақытын музыкалық өнері – балалар мен жастардың ғана емес, үлкендердің де тәрбиесі. 

Қазіргі жаһандану кезеңі жастарға қатты әсер етіп жатқаны анық. Бүгінгі жастарды, соның ішіндегі 
студенттерді бұдан он жыл бұрынғы студенттермен салыстыруға келмейді. Жастардың жан дүниесі біршама 
өзгеріске ұшыраған.  
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Студент жастардың бос уақытын музыкалық өнері негізінде тиімді өткізу нәтижесінде студент: 
– бос уақытты музыкалық өнер негізінде ұйымдастырудың қоғамдағы рөлін; 
– бос уақытын музыкалық өнері негізінде тиімді өткізу формаларын; 
– сценарий мен режиссураның ерекшеліктерін; 
– бұқаралық мерекелерді өткізу әдістемесін; 
– әдеби – музыкалық композиция құрастыру дағдыларын; 
– әдеби мәтінмен жұмыс істеу ерекшеліктерін; 
– сценарийдегі көркем – мәнерлеу құралдарын қолдана білуді; 
– сценарийдегі шығармашылық әдістерді тиімді пайдалануды; 

таңдалған тақырып бойынша көркем және деректі материалдарды жинақтауды [2]. 
Студент жастардың бос уақытын ұйымдастыру мәдениеті – музыкалық білім берудің күрделі саласының 

бірі. Өзге халықтар сияқты қазақ музыка өнерінің бастауалды ерекшелігі еңбекпен, өмір-тұрмыс салтымен 
тығыз байланысты. Мәдениеттің реттеушілік міндеті, әрекеттері, құралдары ойын-сауық, салт-дәстүрлер, іс-
шаралары арқылы атқарылған.  

Бос уақытта атқарылатын мәдени әрекеттер арқылы әр жеке тұлға қоғамдық мінез-құлқын қалыптас-
тырумен қатар, мәдениет құралдарын, үлгілерін игеріп, қарым-қатынас жасауға шыңдалып, жастардың тәрбие-
лік қоғамнан шеттелген мен тыстатылғандар қатарынан аулақ болуына, өмірде өз орынын табуға ықпал етіп, 
бос уақыт мәдениеттілігінің этнопсихологиялық мәнін арттырады.  

Бос уақыттағы музыкалық өнер әрекеттерінің мәні оларға жұмсалатын мерзім көлеміне, мәдени әрекеттер 
мазмұны мен сипатына да байланысты. Бос уақыттағы музыкалық өнер ісіне тұрақты қызығушылық байқатқан  
жеке тұлғаның рухани баюына, этномәдениетті игеруі мен дамытуына мүмкіндігі мол. Ондай адам мәдени 
материалдардың көне үлгілерінің мазмұны мен мәнін жадыға сақтап, жаңа сипатта жалғастыруға бейімін 
қалыптастырып, сөйтіп саналы түрде сол мәдениеттің өкілі ретінде насихаттық жұмысқа араласа алады.  

Студенттердің бос уақытын тиімді пайдалануды ұйымдастыру оңай мәселе емес екенін де ұмытпауымыз 
керек. Мұның қиындығы білім алушының бос уақытын ұйымдастыру тәсілдерінің сан-қилылығына тікелей 
байланысты. Осы ретте ұйымдастырушылардың талай кедергілерге де кездесетінін айтпасқа болмайды. 
Өйткені осындай аса маңызды проблеманы жүзеге асырудың теориясы толық зерттеліп болмаған тың мәселе 
екенін күнбе-күңгі жұмысымызда кездестіріп те жүрміз.  

Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру формалары – бұл түрлі мәдени ұйымдар арқылы қатысушы 
студенттердің өзіндік ерекше сипаттамаларына қарай бос уақытын тиімді ұйымдастыру, оның алдына қойған 
мақсаты, міндеттері және мазмұны, сонымен қатар оған қатысушылардың өзіндік іс-әрекеттерінің түрлері, 
өткізілетін орны мен уақыты нақтылануы қажет. Музыка өнері негізінде бос уақытты ұйымдастырудың тиімді 
әдістері әрбір студенттің практикалық қатысуы мен ынтасына негізделген мәдени іс-шараларға студенттерді 
тартудың белсенді формалары болып табылады. Жоғары оқу орындарында мәдени тұрғыда студенттердің бос 
уақыттарын ұйымдастырудың жинақталған түрлерін келесідей ұйымдастыру формаларына біріктіруге болады: 
 қызығушылықтары бойынша клубтар қызметін ұйымдастыру; 
 шығармашылық ұжым қызметін ұйымдастыру; 
 спорт секциялары қызметін ұйымдастыру; 
 мәдени-тынығу іс-шараларын ұйымдастыру [2]. 
Адам баласы уақытқа тәуелді. Өтіп жатқан әрбір сәт өміріміздің қайтып келмес сәттері. Адам қымбат, 

бағалы бұйымдарын – алтын немесе ақшасын жоғалтса, оны тауып, орнын толтыра алады. Ал, өткен уақыт 
қайта айналып келмейді. Уақыт адамзатпен санаспайды, ал уақытпен санасқан адаспайды. «Адамды 
заманы билейді» дегенмен осынау нарықтық заманда қай жолмен жүрсен солай кетесін, артында қалған із де 
солай өрнектеліп қалмақ, сол себептен әрбір уақытты пайдаға жұмсап, бос уақытты ұтымды ұйымдастыра білу 
қажет. 

Қорыта келе, «Заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы» дегендей қазіргі жастардың бос уақыты болмауы 
керек. Біз еліміз көгеріп жеріміз гүлденсін десек демалмай жұмыс істеуіміз керек. Қазір біздің бос уақытты 
дұрыс қолданатын уақытымыз келді. «Уақыттың бос өткені – өмірдің бос кеткені» деген дана халқымыз, 
сондықтанда еліміздің ерікті де ереулі жастары ертеңгі болашақты бүгін ойласа, ертеңгі күні бос уақытыңыз 
көп – жұмысыңыз жоқ болып жүрмейді. 
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Резюме 
В статье рассмотрены культура и формы организации свободного времени студентов. Раскрыты сущность и 

содержание проведение свободного времени и важная роль музыки в формировании и становлений студента как 
личности. 

 
Summary 

This article deals with possibility of organizing students free time by means of musical creativity. The forms of organizing 
students free time also the effoctiviness and importance of students spending free time. 

                            
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Сұлтанова Н.К.Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы: Оқу- құралы. – Семей,2011. 
2. Трегубов Б.А.Свободное время молодежи: сущности, типология, управление. – Л.:ВПШК, 1980.  
 
 
УДК 370:78 
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Аннотация:  
Статья посвящена проблеме овладения будущими педагогами-музыкантами навыками самостоятельности, так 

как она является одной из наиболее актуальных в музыкальной педагогике. Важность освоения студентами методики 
образовательной самостоятельности во многом определяется и многообразием форм их будущей профессиональной 
деятельности. Актуальна  поднимаемая проблема и для музыкального образования, в число задач которого входит 
развитие самостоятельности мышления обучающегося, воспитание у него умения инициативно и творчески 
созидательно заниматься различными видами музыкального исполнительства.  

Ключевые слова: самостоятельность, образовательная самостоятельность, творческая самостоятельность. 
 
Повышение качества подготовки специалистов является одной из важнейших проблем высшей школы: 

студент должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать 
новые научные сведения, совершенствовать свои профессиональные навыки и умения. В настоящее время, в 
связи с повышением роли самостоятельной работы студентов, актуализировалась проблема развития у них 
образовательной самостоятельности.  

Впервые термин «образовательная самостоятельность» встречается в работах С.М. Абрамова [1, с.7]. 
Источником образовательной самостоятельности, по его мнению, выступают эмоции (любопытство, удивле-
ние, т.п.) и чувства (любознательность, т.п.), потребности и интересы личности, стремящейся углубить свои 
знания путем индивидуального изучения интересующего ее материала или совместно с другими лицами, 
которые ставят перед собой аналогичные цели по самосовершенствованию и самообразованию. Под образова-
тельной самостоятельностью автор понимает наличие цели, активизирующей познавательную деятельность 
человека, нравственный долг и моральную ответственность, жизненный и духовный опыт, определенный 
комплекс знаний, умений, навыков, а также совокупность действий, программирующих его образовательную 
деятельность.  

В исследованиях Ю.Б. Дроботенко, О.Н. Ермаковой, Л.В. Мезенцевой, В.Б. Шароновой представлены 
отдельные аспекты данной проблемы: воспитание образовательной самостоятельности будущего учителя 
средствами педагогических дисциплин; развитие образовательной самостоятельности студентов в процессе 
дистанционного обучения; формирование готовности будущих учителей иностранного языка к самообразова-
нию. Все авторы сходятся во мнении, что образовательная самостоятельность является интегральным каче-
ством личности, не дается человеку от рождения, а формируется по мере взросления и развития и предполагает 
наличие определенной степени интеллектуальной и поведенческой автономии [2]. В педагогике обучение и 
воспитание рассматриваются преимущественно как совместная деятельность педагога и учащегося, а личность 
человека, стремящегося к образовательной самостоятельности, как особая педагогическая система изучена 
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мало. Требуют дальнейшей разработки проблемы мотивации, методов и средств, которые побуждают 
образовательную самостоятельность.  

Актуальна  поднимаемая проблема и для музыкального образования, в число задач которого входит 
развитие самостоятельности мышления обучающегося, воспитание у него умения инициативно и творчески 
созидательно заниматься различными видами музыкального исполнительства. Поскольку музыкальная 
педагогика опирается в своем содержании, с одной стороны, на специфику освоения музыки как вида 
искусства, а с другой – на теоретические основы общей педагогики, то и рассмотрение вопросов сущности 
самостоятельной работы в развитии образовательной самостоятельности бакалавров по специальности 
«Музыкальное образование», требует анализа закономерностей. 

Развитие самостоятельности студентов в ходе их обучения игре на музыкальном инструменте рассматри-
вается как одно из ключевых направлений педагогической работы и формулируется в виде важнейшего мето-
дического принципа данного процесса. В современной музыкально-педагогической науке самостоятельность 
исследуется в нескольких аспектах: в качестве характеристики личности («самостоятельность личности»); в 
качестве интеллектуальной и исполнительской деятельности обучаемого («интеллектуальная самостоятель-
ность», «самостоятельность мышления», «творческая инициатива», «творческая самостоятельность»). 

В целом ряде работ музыкантов-исследователей России и Казахстана (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев,                  
Л.Г. Арчажникова, Р.Р. Джердималиева, А.А. Калыбекова, Т.А. Кишкашбаев, Г.А. Колесникова,                     
И.Н. Немыкина, Л.А. Рахимбаева, Г.М. Цыпин и др.) самостоятельность обучающихся связывается с 
творческим характером процесса овладения музыкальным мастерством, его сущностью и направленностью [3]. 
Поскольку становление самостоятельности будущего педагога-музыканта происходит в условиях творческой 
деятельности и своею целью имеет творческие достижения, в музыкальной педагогике утвердилась точка 
зрения, определяющая самостоятельность как «творческую самостоятельность». 

Применительно к процессу подготовки будущего учителя музыки, творческая самостоятельность, как 
правило, трактуется, как способность самостоятельно осуществлять весь цикл работы над произведением, 
создавать свой образ музыкального текста, а также характер исполнения музыкального произведения.                  
Л.А. Рахимбаева указывала, что творческая самостоятельность «включает, прежде всего, умение поставить и 
решать исполнительскую задачу, выбрать для ее воплощения необходимые средства выразительности, анализ 
и оценку собственного исполнительского опыта и исполнения товарищей, умение словесно-логически 
охарактеризовать исполняемое» [4,с.149]. Необходимость развития самостоятельности будущего педагога-
музыканта, А.А. Калыбекова видит в процессе формирования музыкальной культуры. По мнению ученого 
«повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства будущих учителей 
музыки, немыслимо без выработки у них потребности в творческой работе и готовности к постоянному 
самообразованию» [5, с.112]. 

Немаловажным фактором в познавательной деятельности педагога-музыканта Г.А. Колесникова отмечает, 
выступают методы стимулирования интереса, столь необходимые для профессиональной компетенции в 
выработке инициативности, самостоятельности, целенаправленности его исполнительской, организаторской и 
исследовательской работы в школе [3, с.24]. Основой учебного процесса по специальности «Музыкальное 
образование» является непосредственный контакт с музыкой, изучение и постижение эмоционально-художе-
ственного образа сочинения, заключающееся для педагога-исполнителя в последовательном приближении к 
возможно более высокому качеству воплощения творческого замысла. Принципиально можно говорить о двух 
важнейших направлениях работы педагога-музыканта: одно ведет к накоплению исполнительских навыков и 
умению заниматься, другое - к пониманию музыки, а оба они - к развитию самостоятельности личности. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической и музыкальной литературы показал, что образовательная 
самостоятельность определяется наличием в ее структуре знаний, мотивов и способов, активного отношения к 
цели предстоящей самостоятельной деятельности и находит свое проявление в потребности к самостоя-
тельному характеру деятельности. Опираясь на проделанный нами методологический анализ сущности 
развития образовательной самостоятельности, мы пришли к заключению, образовательная самостоятельность 
является образовательным результатом, включающим совокупность личностных характеристик человека, 
необходимых для получения определенных образовательных достижений и компетенций, развившихся в 
процессе его образовательной деятельности. 

В разработанной нами структурной модели развития образовательной самостоятельности будущих 
бакалавров специальности «Музыкальное образование» в освоении школьного репертуара содержится 
когнитивный, исполнительский и рефлексивный компоненты. 
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Касаясь когнитивного компонента, отметим, что критерием его является познание в процессе различных 
форм музыкально-образовательной деятельности. В качестве показателей мы определяем: наличие основных 
музыкально-педагогических знаний; осознание значимости и необходимости самостоятельной работы; 
профессионально-ориентированная потребность в музыкально-педагогической работе. Когнитивный 
компонент развития образовательной самостоятельности бакалавра музыкального образования представляет 
собой понимание значимости самостоятельной образовательной деятельности и стремление к осознанному 
усвоению знаний. На этом этапе студент осознает значимость и необходимость самостоятельной работы, он 
понимает, что для осуществления музыкально-педагогической деятельности необходимо самостоятельное 
осмысление художественных задач произведения, овладение соответствующим комплексом исполнительских 
приемов, систематизировать музыкальный материал.  

Под исполнительским компонентом профессиональной подготовки в процессе развития образовательной 
самостоятельности нами подразумевается знание и осознание успешности и результативности исполнитель-
ских действий в процессе самостоятельного освоения музыкального материала. В качестве показателей мы 
выделили: знание художественно-педагогических критериев оценки музыкальных произведений; овладение 
исполнительскими приемами в моделировании предстоящей музыкально-педагогической деятельности; 
развитие интеллектуальной сферы личности в реализации художественных задач педагогического 
исполнительства.  В процессе самостоятельного освоения музыкального материала студент должен решить ряд 
задач: сориентироваться в незнакомом музыкальном материале, отыскать эффективные пути в исполнении, 
критически оценить результаты собственной музыкально-исполнительской деятельности. 

Рефлексивный компонент развития образовательной самостоятельности будущего бакалавра музыкального 
образования выступает как анализ и оценка эффективности самостоятельной подготовки. Показателями 
данного компонента являются: овладение способами самостоятельной подготовки в различных видах 
музыкально-образовательной деятельности; умение осуществлять сопоставительный анализ музыкальных 
произведений в педагогической деятельности; умение творчески подходить к самостоятельной переработке 
музыкально-педагогической информации. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим самостоятельность учебной деятельности, является рефлексия 
этой деятельности, благодаря чему развитие личности в процессе обучения становится эффективным и 
перспективным. Личностная рефлексия направляет и организует поведение и деятельность. Выступая как 
средство самоуправления деятельностью, она включает умение ставить перспективные цели и оценивать их 
достижение. 

Итак, повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства педагога-
музыканта немыслимы без выработки у него потребности в творческой работе и готовности к постоянному 
самообразованию. Готовность к самостоятельности, как свойство личности педагога-музыканта, должна 
формироваться в стенах университета и закрепляться всей дальнейшей практической деятельностью. Тогда 
первоначально сформированное умение перерастет в жизненную потребность и послужит основой для 
творческого подхода к явлениям повседневной практики, выработки исследовательской позиции 
преподавателя. Только при этом условии он сможет осуществлять музыкально-эстетическое воспитание и 
обучение школьников на уровне современных требований передовой педагогической науки и практики. 

 
 

Түйіндеме 
Ұсынылған мақала «Музыкалық білім» мамандық студенттерінің өз бетінше білім алуының дамуына арналған. 

Студенттердің өз бетінше білім алуының әдістемесін игеру маңыздылығы, олардың болашақ кәсіби қызметтерінің 
түрлі формаларымен белгіленеді. Өз бетінше білім алу оқытудың нәтижесі болып келіп, өзіне білім алу қызметінің 
барысында дамыған адамның жеке мінездемесінің бірлескен жиынтығын қосады, сонымен қатар белгілі 
жетістіктермен құзырлықтарын алуға қажет.  

 
Summary 

The given article is devoted to the development of students independence of specialty «musical education». Desire to 
develop, and therefore to learn throughout life, is greatly facilitated by the manifestation of the educational initiative and 
responsibility, indicating that developed educational autonomy of the person. Educational autonomy is an educational 
outcome, including the collection of personal characteristics of the person required to obtain certain educational achievements 
and competencies developed in the course of its educational activities. 
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БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ БОЙЫНДА РУХАНИ–АДАМГЕРШІЛІК  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Д.Е. Утегулов – магистрант, Х.Т. Наубаева – психол.ғ.д., профессор, 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қаласы 
 
Аңдатпа: 
Аталмыш мақалада білімгердің бойында рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру өзекті 

мәселелердің бірі екендігін атап өттік. Психология-педагогика ғылымдар саласында бүгінге дейін жарық көрген 
еңбектерге талдау жасау барысында әскери-патриоттық тәрбиесі әрдайым зерттеу нысанасы болған-дығына нақты 
көз жеткіздік. Педагогикалық тұрғыда, әскери-патриоттық әдетте Отанға сүйіспеншілік деп аталатын, нақты бір 
әрекет бейнесінде және қоғамдық сезімдердің күрделі жиынтығында көрініс беретін, балаларының Отан-анаға деген 
көзқарасын сипаттайтын қоғамдық және адамгершілік принцип деп, «әскери-патриоттық тұлғаның бойында – 
Отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы күш қуаты мен білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған жерін, ана 
тілін, елдің әдет-ғұрпы мен дәстүрін құрмет тұту сияқты әскери-патриоттық элементтері ерте заманнан қалыптаса 
бастайды», деп қарастырылады. 

Тірек сөздер: Отан, әскери-патриоттық, өркениеттендіру, ұлттық, салт-дәстүр, әдет-ғұрып.   
  
Білімгерлердің бойында әскери-патриоттық рухты қалыптастыру мәселесі қазіргі кездегі өзекті мәселелер-

дің бірі болып саналады. Өскелең ұрпақта Отанына деген сүйіспеншілік, қорғау және туған елінің мүддесі үшін 
өзін құрбан ету сезімін қалыптастыру тәуелсіз мемлекетімізде қоғамға лайықты азамат етіп тәрбиелеу білім 
беру жүйесінде іске асыруды қажет етіп отыр.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің міндеттері азаматтық пен 
әскери-патриоттыққа, өз Отаны – Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрмет-
теуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» деген жолдар бар. Яғни әр тұлғаны белгілі азаматтық, 
патриоттық және әскери-патриоттық тәрбиені әрдайым беру керек деген болатын. Бұл пікір мемлекетімізде  
әскери-патриоттық тәрбие мәселесіне аса көңіл бөлу қажеттілігін көрсетеді.[1] 

Қазіргі таңда әскери-патриоттық тәрбие проблемасын зерттеумен Қазақстанның бірсыпыра ғалымдары 
тұрақты шұғылдануда. Негізінен алғанда, олар ұлттық дәстүрлер мен әскери-патриоттық тәрбие, әскери-
патриоттық, интернационалдық, ерлік тәрбиесі проблемаларын зерттеу нысаны етіп алынуда.  

Атап айтқанда, Л.Ахметова кеңес дәуіріндегі әскери-патриоттық тәрбиенің тарихилығын, С.Дьяченко, 
В.Примин өтпелі кезеңдегі әскери-патриоттық тәрбиенің ерекшеліктерін, К.Меңлібаева әскери-патриоттық 
тәрбиенің негізгі дәстүрін, А.Қалимолдаева қазіргі кездегі болашақ мамандардың әскери-патриоттық сезімін 
қалыптастыру әдістерін зерттеген. Д.Құсайынова, А.Бейсембаева жасөспірімдерді әскери-патриоттыққа 
тәрбиелеу жолдарын, С.Иманбаева қазақтың жауынгерлік дәстүрі негізіндегі әскери-патриоттық тәрбие 
мазмұнын қарастырған.  

Психология-педагогика ғылымдар саласында бүгінге дейін жарық көрген еңбектерге талдау жасау бары-
сында әскери-патриоттық тәрбиесі әрдайым зерттеу нысанасы болғандығына нақты көз жетті. Мәселен,                
Н.К. Гончаров, М.А. Данилов,  М.Н. Скаткин сынды ғалымдардың жалпы педагогикалық зерттеулерінде 
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әскери-патриоттық тәрбиенің мәні, сондай-ақ теориялық әдістемесі және эмпирикалық зерттеу проблемалары 
қарастырылған.  

Педагогикалық тұрғыда, әскери-патриоттық әдетте Отанға сүйіспеншілік деп аталатын, нақты бір әрекет 
бейнесінде және қоғамдық сезімдердің күрделі жиынтығында көрініс беретін, балаларының Отан-анаға деген 
көзқарасын сипаттайтын қоғамдық және адамгершілік принцип деп, «әскери-патриоттық тұлғаның бойында – 
Отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы күш қуаты мен білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған 
жерін, ана тілін, елдің әдет-ғұрпы мен дәстүрін құрмет тұту сияқты әскери-патриоттық элементтері ерте 
заманнан қалыптаса бастайды», деп қарастырылады.[2]                 

Б.Момышұлы: «патриотизм – Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман саулығы, қоғамдық, мемле-
кеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын, өзінің мемлекетке тәуелді екендігін сезіну, мемлекетті нығайту 
дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау; қысқасын айтқанда, патриотизм дегеніміз мемлекет деген 
ұғымды  оны жеке адамның барлық жағынан өткені мен бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасын 
біріктіреді», – деп терең, жан-жақты анықтама берген. Қаһарман жазушы біз қарастырғалы отырған «ұлттық 
патриотизм», «қазақстандық патриотизм» ұғымдарына философиялық анықтама беруге ұмтылған. Ол «ұлттық 
патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен қасиеті – өз халқына деген сүйіспеншілігі, өз 
халқымен қан жағынан да және шыққан тегі, территориясы, тілі, тұрмыс-тіршілігі, мінез-құлқы, психология-
лық және этнографиялық ерекшеліктері, қалыптасқан тарихи дәстүрлері жағынан да әбден айқын, әрі дербес 
басқа қасиеттері және ерекшеліктерімен де байланысты және патриоттық сезім адамдарға генетика арқылы 
беріліп, ойына мықтап орнығады. Алайда оған күтім мен қамқорлық, ұдайы шыңдап отыратын тәлімгерлік те 
қажет»,  – дейді. Ол ерлік, рух, ұлттық намыс арасындағы тығыз байланысты: «меніңше, ұлттық намыс болма-
са, ұлт батырлары да болмайды. Сонымен қатар ол, ең алдымен, елінің патриоты атанбаса, батыры да емес. 
Демек, ұлтына деген құрмет патриотизмнің ажырамас бөлігі. Отаны мен халқына деген сүйіспеншілік жоқ 
жерде патриотизм тумайды. Егер тура мағынада айтсам, патриотизм – адамды өзінің арғы тегімен жалғас-
тырып жататын арқауы мықты қасиетті жіп», – деп белгілейді.  

Осыған орай, «Қазақстандық патриотизм» деген ұғымды  профессор А. Құсайынов: «Қазақ елін шексіз сүю 
деп түсінемін», - дей келе, «Отан сүю» сезімі – халқының келешегі үшін күресумен, ол үшін аянбай еңбек 
етумен етене қабысып жатқан сезім, Қазақстанның келешегі үшін ақ жүрек, адал ниетпен қандай салада 
болмасын өз шама-шарқы келгенше аянбай еңбек ету мен Қазақстандық патриотизмнің бүгінгі шынайы 
көрінісі дер едім», – дейді. [3]. 

Ұлттық патриотизмді ұлт және патриотизм туралы екі ұғымның жадағай қосындысы деп қарауға болмайды. 
Сондықтан біз бұл еңбегімізде тектілікпен туа біткен қасиеттердің тәрбие арқылы бекіп, нығаюы, елін, жерін 
шексіз сүйіп, соған қызмет ету, ұлттың барлық қасиеттерін ардақтау деп көрсетеді. Демек, ұлттық патриотизм 
дегеніміз қанмен, текпен туа бітетін, тәлім-тәрбие арқылы өсіп жетілетін ұлттық сипаттағы саналы іс-әрекет 
пен мінез-құлық. Тарихи материалдарды, мұрағат құжаттарын зерттеу, тарихи философиялық әдебиеттермен 
танысу, ғылыми педагогикалық және психологиялық материалдарды зерттеп, талдау барысында және мерзімді 
басылымдарды зерделеу нәтижесінде біз қазақстандық патриотизм деген терминнің кейінгі кезде пайда 
болғандығын және бұл ұғымның Қазақстанның егеменді ел болуына қатысты туындағандығына куә болдық.  

Ж.Кенжалин, Ә.Нұршайықов, З.Ахметова, т.б. қазақстандық патриотизмді Отанымыздың тәуелсіз мемлекет 
болуымен байланыстырады. Жоғарыда аты аталған және басқа бір топ педагог, психолог, философ ғалымдар 
қазақстандық патриотизм және ұлттық патриотизм туралы пікірлерін ортаға салған. Біз қазақстандық 
патриотизм ұғымына анықтама беруде осы пікірлерді негізге алдық. Сонымен, қазақстандық патриотизм 
дегеніміз – Қазақ мемлекетін Отаным деп сезіну, басқа ұлттардың қазақ халқына сый-құрметпен қарауы, әр 
ұлттың құқықтық еркіндігін қуаттай отырып, туған жерін көркейтуге және оны қорғауға дайын болуы. 
Мемлекетіміздегі қазіргі әлеуметтік, саяси-экономикалық жағдайларды, халықтың сана-сезімінің қалыптасу 
үрдісін ескере отырып, қазақстандық патриотизмнің қалыптасуына мемлекетке атын беріп отырған қазақ 
халқының бойындағы ұлттық патриоттық қасиеттердің ықпалы мол екенін анықтадық. Жалпы патриоттық 
сезімнің қай-қайсысының болсын қалыптасуы отбасы тәрбиесінен (балабақшадан) бастау алатыны белгілі. 

Жазушы Ә.Нұршайықов, З.Ахметова, т.б. пікірлеріне сүйене отырып, отбасында патриотизмге тәрбиелеу, 
ана тілін үйрету, ұлттық мінез-құлық қалыптастыру, ұлттық салт-дәстүрді сақтау, шыққан ата тегін білу және 
сезінуден басталып, халқына сүйіспеншілік, тарихи дәстүрлерді сақтау, одан соң туған жеріне, Отанына деген 
сүйіспеншілік өсе келе ары қарай дамып қалыптасуы тиіс. 

Қазақстандық әскери ғалымдар да жауынгерлік тәрбие мен әскери-патриоттық мәселесіне біршама назар 
аударғаны байқалады. Отбасынан басталатын азаматтықтың тарихи сипаттары қазақтың салт-дәстүрі мен  ауыз 
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– әдебиетінен айқын байқалады. Мысалы халық ертегісінен отбасылық, туыстық, батырлық жылдарында – 
әскери-патриоттық түрінде көрініс тапқан.  

Егемендік алған бастапқы күндерден-ақ патриотизм ұғымы, оның мазмұны төңірегінде пікір талас жүріп 
келеді. Одан «ұлттық патриотизм», «қазақстандық патриотизм» деген екі ұғымның туындағаны белгілі. Бірақ 
өсіп келе жатқан жас буындарды отансүйгіштікке тәрбиелеуде бұл екі ұғымның қайсысын ұстанған жөн, 
олардың мазмұндық құрылымы қандай ой-тұжырымдар жүйесінен тұрады, бұдан былайғы кезде мектеп 
оқушыларын отансүйгіштікке тәрбиелеуде бұрыннан қалыптасқан әдіс-тәсілдердің формалары мен мазмұнын 
қолдануға бола ма деген сияқты көптеген мәселелер толық зерделенбей отыр. 

Қазақ халқының тарихына көз жіберсек, сонау Күлтегін, Білгеқаған, Тоныкөктен бастап жерін, елін, тілін, 
дінін қорғаудағы өшпес ерліктерге толы. Бесік жырынан басталатын ерлікке баулу дәстүрлері түркі халық-
тарына тән негізгі ырымдар. Халқымыздың бойындағы отансүйгіштік құндылықтарды ұрпақтан-ұрпаққа 
беріліп отырған заңдылық тұрғысынан да қарауға болады. Бұған дәлел көне түркі заманынан бастау алған 
патриоттық құндылық Күлтегін жазбаларында былай деп суреттеледі: «Елтеріс қағанның алғырлығы, еліне 
деген сүйіспеншілігі Күлтегінің қанына ана сүтімен сіңді» – деген көне жазу қазақ халқының бойындағы 
ұлттық патриотизм сезімдері бүгін ғана пайда болған жоқ, ол ежелден-ақ туындап, дамып келе жатқан қасиет 
деуге болатындығын көрсетеді. Күлтегін жазбасында тағы да мынадай жыр жолдарын кездестіруге болады:  

 
Кедей халықты бай қылдым, 
Аз халықты көп қылдым... 
Түркі иелігінен 
Айырылған халықты 

                             Ата-баба мекеніне орнатты... – делінген. 
 
Жазбадан патриотизмнің – халықты көбейтіп, байыту үшін еңбек ету, ата-баба мекеніне ие болып отыру 

жолында жан аямау, діл бірлігін қорғау екендігін аңғарамыз. Жоңғар сияқты алып империямен алысуға, Ресей 
патшалығының зеңбірегіне жалаң қылышпен қарсы шабуға жетелеген де осы Отанына деген сүйіспеншіліктің, 
патриотизмнің қуатты күші.[4].  

Қай заманда болмасын жас ұрпақтың өнеге тұтар өзіндік ұлттық тәлім-тәрбиесі болатыны белгілі. Халқы-
мыздың ғасырлар бойғы сындардан өтіп, бізге жеткен тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, ұлттық ерекшелік-
терін терең білуге, құрметтеуге міндеттіміз. Білімгерлеріміздің әскери-патриоттық тәрбиесін қалыптастыру-
дағы халық педагогикасының атқаратын рөлі ерекше. Халық педагогикасында әскери-патриоттық қасиеттерді 
қастерлеу тәрбиенің басты принципі болып саналады. Осыны басты нысана ретінде ұстанған ата-бабамыз 
тәрбиелік маңызы бар тыйымдық, жақсылық нышандармен білімгерлердің бойына жасынан-ақ қалыптастыру 
көздеген, аса жоғары бағаланған. 

Еліміздің өркениеттендіру – жастар еншісінде десек, қоғамды қалыптастыру міндетін жүзеге асыруда 
экономикалық және мемлекеттік мәселелерге дейін кең көлемді қамтитын күрделі, көп қырлы ұлттық құбылыс 
құралы болып табылатын білімнің, ғылымның жетістіктерін әлемге паш ететін де жастар екені хақ. Ол үшін 
бүгінгі білімгерлер тәрбиесіне назар аударып, білімгерлерді халықтық педагогика қағидаларында айтылған 
әдеппен, имандылықпен, әскери-патриоттықпен, ұлтжандылықпен сусындатып отыру ұлттық тәрбиенің басты 
шарттарының бірі болуы заңды құбылыс. 

Бүгінгі таңда бойында әскери-патриоттық сана мен ұлттық келбеті  қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеп өсіру – 
отбасының, мектептің,университеттің барша халықтың міндеті. Әскери-патриоттық тәрбие дегенді көп 
адамдар адам бойында болатын қасиет, оны тәрбиелеу қажет емес деп түсінеді. Ал шын мәнінде әскери-
патриоттық тәрбиенің мән-мағынасы өте кең, ауқымды. Ең маңыздысы – тәрбиелікке адамның дүниеге келген 
сәтінен бастап, оған бүкіл халықтық, бұқаралық сипат беруіміз керек. Оны үздіксіз жүйелі мақсатпен жүргізіп 
отыруымыз қажет. Бұл проблеманың көкейкестілігі күмән тудырмайды, қайта кең көлемде зерттеуді талап 
ететін өзекті мәселе. Сондықтан этнопедагогика құндылықтары, соның ішінде салт-дәстүрлері, даналық 
ойлары, ұлттық ойындары, тілі, діні, ділі, айтыс, шешендік өнерлеріне т.б. баса назар аудару жасөспірімдерге 
әскери-патриоттық келбет қалыптастыруда ықпал ететін негізгі факторлардың бірі деп түсінеміз. Кез-келген 
ұлт мәдениетінің өзге ұлт рухының негізі – халықтың салт-дәстүрі екені белгілі. Ұзақ жылдар бойы тілінен де, 
дінінен де айырылып, жан дүниесі жұтаңдаған жастарымыздың осы әскери-патриоттық тәрбиеден қол үзіп, 
халықтық дәстүрден шет қалуында жатыр. Осы орайда халқымыздың тәрбие-тәжірибесімен педагогикалық 
ойлары көрініс беретін салт-дәстүрлер, халық шығармашылығының түрлі жанрлары, әскери-патриоттық 
келбеттілікке тәрбиелеуде тәрбие құралы бола алады.  

Білімгерлердің әскери-патриоттық өзіндік келбетін қалыптастыру халқымыздың тұрмыс-тіршілігіне 
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негізделген халық педагогикасының қағидаларымен сабақтастықты жалғастыру, жандандыру арқылы 
жүргізілуі тиіс. 

Жастардың әскери-патриоттық келбетін қалыптастыру барысында олардың бойына тарихымызды, діні-
мізді, тілімізді, әдет-ғұрыпымызды, салт-дәстүрімізді терең бойлатып, халықтық педагогика арқылы ғасырлар 
бойы қалыптасқан ұлттық асыл қазыналарымызбен сусындатып, тарихи тұлғаларымызды үлгі тұтып баға-
лауымыз қажет. 

Әр халықтың өзінің ұлттық салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, мәдениетімен асқақ. Бұл рухани құндылықтар ұрпақ-
тан-ұрпаққа ғасырлар бойы жалғасып келеді. Бүгінгі ұрпақ та өз халқының осы бір рухани байлығын біліп, оны 
өзінен кейінгілерге үйретуі тиіс. 

«Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан басталады»,- 
деп ұлы Абай айтқандай, жас ұрпақтың ұлтжанды, өрелі болып өсуіне бүкіл аға ұрпақ болып үлес қосу 
баршамыздың парызымыз.[5]. 

Әскери-патриоттық тәрбиенің бүгінгі міндеті оның тиімділігін арттыру, әсіресе оны жастардың жоғарғы 
азаматтық және әлеуметтік белсенділік рухында тәрбиелеуді мақсатты түрде жолға қою арқылы арттыру 
болып табылады. 

Бұл міндеттерді орындау мынандай шарттарды сақтағанда ғана мүмкін болады: 
1. Жастарды әлеуметтік, мәдени, рухани, адамгершілік, дене тәрбиесі тұрғысынан дамытуға мүмкіндік 

туғызуға мемлекеттік саясат жүргізу 
2. Жастарды толық түрде әлеуметтендіруге мүмкіндік туғызу, оларды әлеуметтік – экономикалық, мәдени, 

ғылыми, экологиялық және басқа да проблемаларды шешуге белсенді  қатыстыру 
3.  Қоғамда, жастардың санасында ұлттық әскери-патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен сенімдерді, 

халқымыздың мәдениеті мен тарихи мұраларына, елімізде мекендейтін ұлттар мен олардың діни сеніміне, дәс-
түріне құрмет сезіміне орнықтыру мемлекеттік қызметтің, әсіресе әскери қызметтің мәртебесін арттыра түсу. 

Білімгерлер бойында әскери-патриоттық сезімнің қалыптасуы отбасы тәрбиесі мен балабақша, мектептен 
бастау алатыны айқын. Білімгерді отбасында әскери-патриоттыққа тәрбиелеу, ана тілін үйрету, ұлттық салт-
дәстүрлерді сақтауға баулу, шыққан ата-тегін білуді таныту – ата-ана парызы. Халыққа құрмет, тарихи 
дәстүрлерге адалдық, сондай-ақ, туған жеріне, Отанына деген сүйіспеншілік сияқты перзенттік борыш тұлға 
бойында сәби шағында дарыса, бұл қасиеттер өсе келе ары қарай дамып, қалыптасуына қолайлы жағдай туады. 

Жүйелі жүргізілген оқу-тәрбие процесі жүйесінде білімгерлердің бойында төмендегідей әскери-патриоттық 
сезім қалыптасады: 

 қазақ халқының әдебиеті мен тарихын білу; 
 әскери-патриоттық тәрбиеге халық ауыз әдебиетінің тигізетін ықпалын түсіну. 
 салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты тереңдеп тану.  
Еліміздің ертеңгі, ұлтымыздың болашағы – жас ұрпақты әскери-патриоттыққа баулу – тәрбиенің басты 

міндеттерінің бірі. Әскери-патриоттық тәрбие арқылы біз Отанына берілген, қайырымды, халқының тілін, 
ділін, салт-дәстүрлерін, мәдениетін, эконокомикалық  және саяси қуатын қорғай білетін, қоғамға қажетті 
игілікті өндіруге белсене қатысатын ынталы, білікті ұрпақ тәрбиелейміз. 

Қорыта келгенде, білімгерлердің әскери-патриоттық өзіндіктің келбетін қалыптастыру халқымыздың  
тұрмыс – тіршілігіне негізделген халық педагогикасының қағидаларымен сабақтастықты жалғастыру, жандан-
дыру арқылы жүргізілуі тиіс. 

 
Резюме 

В статье рассматриваются методы формирования духовно-нравственных ценностей военных-спортсменов, 
раскрыты понятия «адамгершілік» и «құндылық». Так же приведены афоризмы Бауыржана Момышулы, которые по 
теме направлены для поднятия духовно-нравственных ценностей военных во время войны и проанализированы их 
педагогическое сожержание.  По мнению автора, в воспинатии военных-спортсменов  духовно-нравственные 
ценности должны стоять на первом месте.  

 
Summary 

In article methods of formation of spiritual and moral values of military-athletes are considered, the concepts 
"adamgershilik" and "kundylyk" are opened. As Bauyrzhan Momyshuly's aphorisms which on a subject are directed for a 
raising of spiritual and moral values of military during war are given and analysed their pedagogical sozherzhaniye. 
According to the author, in a vospinatiya of military-athletes spiritual and moral values have to be on the first place. 
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DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE (ICC) IN FLT CLASSROOM 
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Abstract: 
The main goal of this article consists in explaining a role of cross-cultural communicative competence teaching of foreign 

languages in group and to present the approaches necessary during educational process. The knowledge of culture of other 
country plays large role in language studying. Cross-cultural competence helps pupils to understand a context and it is correct 
to use language. Cross-cultural approach and development of cross-cultural competence belong to training of a foreign 
language. To force students to be interested in learning of foreign language and to turn on them in process of training it is 
impossible without teacher. Here creativity and the organization are required. Successful cross-cultural communicative 
competence of group will be reached when both the teacher and group will cooperate with a definite purpose, interest and 
desire. 

Key words: intercultural, textbook, TV, multicultural, CD, ICC.    
  
Intercultural competence is the ability to communicate successfully with people of other cultures. In interactions 

with people from foreign cultures, a person who is interculturally competent understands the culture-specific concepts 
of perception, thinking, feeling, and acting.Given the closelyintertwined nature of culture and language, it is difficult to 
teach languagewithout an acknowledgement of the cultural context in which it is used. 

Teachers need to understand the importance and inevitability of learning of both language and culture. Learning 
only language can’t help students to understand the whole context and unexplored stereotypes will always hinder 
successful interaction. Contact with other languages and cultures provide an excellent opportunity to foster the 
development of intercultural communicative competence. It is important to know the ways of how teacher should 
correctly teach student to gain intercultural communicative competence in FLT classroom, what kinds of material 
should be used and how to help learners practice it in real life. Intercultural communicative competence is an 
understanding other culture and it is the key of successful interaction. So the main goal of the teacher is to help students 
not only learn foreign language but also to use and understand it in a right way, to make them be confident during an 
interaction with people of other culture.  

Four aspects of interaction across frontiers of different countries – knowledge, attitudes, skills of interpreting and 
relating, and skills of discovery and interaction can in principle be acquired through experience and reflection, without 
the intervention of teachers and educational institutions. 

Attitudes which are the pre-condition for successful intercultural interaction need to be not simply positive, since 
even positive prejudice can hinder mutual understanding. They need to be attitudes of curiosity and openness, of 
readiness to suspend disbelief and judgment with respect to others' meanings, beliefs and behaviors. 

The knowledge individuals bring to an interaction with someone from another country can be described in two 
categories: knowledge about social groups and their cultures in one's own country, and similar knowledge of the 
interlocutor's country on the one hand; knowledge of the processes of interaction at individual and societal levels, on the 
other hand.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

134 

The skill of interpreting and relating is the ability to interpret a document or event from another culture, to explain it 
and relate it to documents – from one’s own. 

The skill of discovery and interaction is the skill of building up specific knowledge as well as an understanding of 
the beliefs, meanings and behaviors which are inherent in particular phenomena, whether documents or interactions. 

By giving tasks that helpsto develop these four models of intercultural communicative competence learners gain 
knowledge about definite ethnic identity, social role of the people of foreign country and the way of their living. 
Students can gain intercultural communicative competence using materials that provide information of another country 
or just by communicating with native speaker.  In this case interaction between two individuals can be fully understood.  

Another problem is that stereotypes blind us to other, equally important aspects of a person's character or behavior. 
Stereotyping is rightly seen as a negative way of seeing people.Stereotypeslimit our understanding of human behavior 
and of intercultural discourse because they limit our view of human activity to just one or two salient dimensions and 
consider those to be the whole picture.Any form of stereotyping is potentially an obstruction to successful intercultural 
communication.The correct way to avoid such kinds of cultural misunderstandings is deconstructing stereotypes. It is 
possible to solve the problem by learning about cultural behaviors of another country. To learn and to understand their 
lives, traditions, feelings and thoughts are very important factors of deconstructing stereotypes. 

Experiencing intercultural encounters in the classroom is possible with the help of exploring different approaches of 
creating ICC scenarios. Teacher can offer learners to make observations in real life. There are a lot of ways of using 
these approaches and materials that the class can be provided with. Interviewing people, collecting authentic data in 
public places, interacting with real people, virtual encounters such as communication through email-projects, blogging 
and using literary texts, films, songs and other media are the common approaches to be competent interculturally. 

Nowadays media is the main source of getting information and relaxing. People are got used to these applications to 
our daily life that seems as it impossible to survive without media in the 21st century. Variety of media has potential for 
the FLT in the classroom. Textbooks include such programs as workbooks and texts as didactic and easy readers 
structure learning process, introduce content and develop reading skills. Visual media as blackboard, projector, picture 
stories and auditive media as CD player, radio, language lab help to memorize, practice listening skills, produce spoken 
texts. Audiovisual media which includes film, TV broadcasting and didactic video develops visual literacy and 
computer can provide different activities and interactions. All these types of media concerned on discovering foreign 
country and therefore develop intercultural communicative competence. It helps learners to feel free during interaction 
and learning process. 

Literature also supports ICC development. Through the literature learners gain knowledge about own and other 
culture and a space for intercultural encounters can be created. Reading texts provides a big process of being 
interculturally competent. The class can learn cultural habits and food, understand definite conflicts of own and other, 
relate another culture with its own and find differences.  

The cultural dimension to language has always been present in language pedagogy, even if it is not always explicit. 
Given the closely intertwined nature of culture and language, it is difficult to teach language without an 
acknowledgement of the cultural context in which it is used.  

The importance of developing intercultural communicative competence alongside linguistic competence has 
resulted from learners’ needs for acquiring intercultural skills for cross-culturalcommunication in which they may 
encounter linguistic and cultural barriers. Teaching from anintercultural perspective involves developing in learners 
critical cultural awareness of their own culturally-shaped world view and behaviors as well as the skills and attitudes to 
understand and successfully interact with people from other cultures, that is, to become interculturally as well 
aslinguistically competent. FL teachers therefore need to shift from a traditional stance to an intercultural one to develop 
both linguistic and intercultural competences of learners.  

Living in today’s multicultural world, language learners need to develop not only their linguistic competence but 
also their intercultural communicative competence to overcome both linguistic and cultural barriers they may encounter 
in interaction with people from other cultures.The developed cultural components engage learners in cognitive, 
behavioral and affective aspects of culture learning through a variety of interactive tasks and activities in which they 
develop their cultural knowledge, skills and attitudes required for effective communication and interaction with people 
from other cultures. 

The lack of interaction is firstly due to the distinctive differences and secondly due to the stereotyping of eachother 
based on lack of cultural understanding. 

It should be noted that the greatest responsibility for developing ICC lies with individual teachers. With a little 
thought and effort, teachers can do a great deal to develop intercultural knowledge, skills, attitudes and critical cultural 
awareness.  

Most teachers probably already do the kinds of activities described above, using the textbook as a base from which 
to expand students’ cultural horizons. For teachers who want to incorporate ICC into their foreign language teaching   
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classes, the cumulative effect of ‘adding in’ a cultural aspect to every class, combined with a constant view of the 
overall concept and aims of ICC, will reap benefits to the students not only in terms of intercultural competence, but 
also in terms of communicative ability and motivation to learn language.  

 
Түйіндеме 

Берілген мақаланың басты мақсаты, шет тілін оқыту үрдісінде оқушыларға дер кезінде этномәдени 
құзыреттіліктің рөлін көрсету, тәсілдерін түсіндіру. Тілді үйренуде басқа елдің мәдениетін білу үлкен рөлді 
атқарады. Этномәдени құзырлылық оқушыларға тілді түсінуге және дұрыс қолдануға көмектеседі. Шет тілін 
үйренуде мәдени аралық және этномәдени құзыреттіліктің дамуының қатысы бар.       

 
Резюме 

  Главная цель этой статьи состоит в том, чтобы объяснить роль межкультурной коммуникативной 
компетентности  преподавании иностранных языков в группе и представить подходы, необходимые во время 
учебного процесса. Знание культуры другой страны играет большую роль в изучении языка. Межкультурная 
компетентность помогает ученикам понять контекст и правильно использовать язык. Межкультурный подход и 
развитие межкультурной компетентности относятся к обучению иностранного языка. Заставить студентов 
интересоваться изучением иностранного языка и включить их в процесс обучения невозможно без преподавателя. 
Здесь требуются креативность и организация. Успешная межкультурная коммуникативная компетентность в группе 
будет достигнута когда и преподаватель и группа будут сотрудничать с определенной целью, интересом и желанием. 
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Аннотация: 
Освещается проблема формулирования принципов обучения интеллектуальных технологий. Приведено 

принципы построения системы инженерно-педагогического образования. Выделено и обосновано основные и 
дополнительные принципы обучения. На основе дополнительных принципов: категоризации, динамизма, 
структуризации раскрыто механизм успешного совершенствования содержания подготовки инженера-педагога в 
области интеллектуальных вычислений.  

Ключевые слова: интеллектуальные технологии, инженер-педагог, принципы обучения, основные объекты, 
набор операций. 

 
Для организации образования, недостаточно переосмыслить способы отбора содержания или зафиксиро-

вать сам факт смены образования, надо изменить все компоненты, определявшие состояние образовательного 
пространства, спроектировать и внедрить такие педагогические технологии, которые позволяют наиболее 
эффективно решать поставленные задачи в ходе сотворчества, содеятельности преподавателя и студентов. И 
особенную актуальность данный вопрос принимает во время стремительного развития интеллектуальных 
вычислений с использованием интеллектуальных технологий, что преставлены теорией нечетких множеств, 
нейронными сетями и генетическими алгоритмами. Организующим началом такой деятельности выступают 
принципы, обеспечивающие построение целостной системы инженерно-педагогического обучения 
интеллектуальных технологий. 

Анализ актуальных исследований и научных публикаций свидетельствует, что многими учеными активно 
обсуждается проблема формирования принципов обучения. Примером могут являтся работы В.Н. Козлова, 
В.В. Краевского, B.C. Леднева, А.М. Новикова, В.А. Сластенина, И.Т. Фролова и др. 
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Однако проблема выявления и обоснования основополагающих принципов отечественного образования по 
существу остается одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых в педагогике и на сегодняшний день. 
Практически нет исследователя, который так или иначе не коснулся в своих работах этой проблемы. Интерес к 
ней обусловлен тем, что принципы в наиболее обобщенной форме выражают сущность процессов, 
определяющих как современное состояние отечественного образования, так и перспективы, ориентиры его 
развития. Поэтому стоит задача в формировании принципов изучения активно развивающейся отрасли 
интеллектуальных технологий. 

В общепринятом понимании принцип – это основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 
мировоззрения, теоретической программы; руководящая идея, основное правило деятельности. В логическом 
смысле принцип есть центральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и распростране-
ние какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован [8, с. 382]. 

В одной из своих работ A.M. Новиков обобщил и систематизировал сложившиеся к настоящему времени 
представления по данному вопросу [5, с. 262-269]. Ученый классифицировал все многочисленные принципы 
организации и развития образования в соответствии с основными, ключевыми, базовыми принципами, 
имеющими фундаментальное, стратегическое значение. Он выделил четыре такие «руководящие идеи»: 

гуманизации образования; 
демократизации образования; 
непрерывного образования; 
опережающего образования. 
Все остальные принципы, выделяемые разными исследователями, раскрывают сущность различных 

аспектов реализации этих фундаментальных принципов, «идей». 
Анализ работ ученых в области профессионального образования, подготовки инженерно-педагогических 

кадров позволил выделить и обосновать принципы построения системы инженерно-педагогического 
образования, которые сгруппированы в три блока: 

общеметодологические принципы, значимые для образования, в том числе профессионального, в целом; 
системные принципы, обеспечивающие целостность инженерно-педагогического образования как 

профильной подсистемы образования; 
специфические принципы, обусловленные спецификой компетентностного подхода в инженерно-

педагогическом образовании. 
Рассмотрение теоретических подходов к формированию содержания профессиональной подготовки 

инженера-педагога, что включает два компонента – педагогический и инженерный, должны включать в себя 
теоретические знания, необходимые для профессиональной деятельности и практические умения и навыки 
необходимые специалисту для применения полученных теоретических знаний в профессиональной практике. 
При этом нельзя недооценивать роль теоретической компоненты подготовки, которая более устойчива, так как 
развитие технологий интеллектуальных вычислений происходит в настоящее время быстрее, чем вызванные 
этим развитием изменения в теоретических аспектах подготовки инженерно-педагогических кадров. 

Адекватно дидактическим подходам, разработанным В.В. Краевским [2], B.C. Ледневым [3; 4], 
В.А. Сластениным [6; 7], а также в соответствии с требованиями к инженерно-педагогическому образованию в 
условиях бурного развития применений интеллектуальных вычислений в профессиональной деятельности 
сформулируем основные и дополнительные принципы обучения инженера-педагога интеллектуальным 
технологиям управления принятия решений. 

К основным отнесем традиционные принципы, которым должна удовлетворять подготовка инженерно-
педагогических кадров: 

принцип соответствия содержания подготовки современному уровню развития науки, техники, технологии, 
развивающихся в информационном обществе; 

принцип единства содержания подготовки современным методам, формам и средствам обучения что 
реализуют в процессе обучения специалистов возможности интеллектуальных вычислений; 

принцип структурного единства содержания непрерывной подготовки на разных уровнях его 
формирования, включая вузовскую и послевузовскую подготовку; 
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принцип фундаментализации содержания подготовки, адекватно современным достижениям научно-
технического прогресса в области использования интеллектуальных технологий в профессиональной 
деятельности инженера-педагога – педагогической и инженерной слагающей; 

принцип гуманизации содержания подготовки, ориентация на социальные и личностные потребности 
обучающихся; 

принцип доступности и посильности усвоения содержания подготовки инженера-педагога на основе 
днфференциании и индивидуализации обучения. 

Интеллектуальные вычисления с использованием технологий искусственного интеллекта являются 
составной частью фундамента математических дисциплин бакалаврского инженерно-педагогического [1, с. 34] 
математического образования, а их успешное усвоение позволяет эффективно решать прикладные задачи. 
Однако общеизвестны трудности в изучении и условии математики и родственных с ней дисциплин. Это 
относится к таким курсам, как высшая и вычислительная математика, теория управления, системный анализ и 
принятие решений, экспертные системы и т.д. Цели разработки принципов обучения очевидны – стремление 
максимально способствовать успешному усвоению методов искусственного интеллекта до уровня, позволяю-
щего эффективно применять интеллектуальные технологии при решении исследовательских как инженерных 
так и педагогических задач.  

К дополнительным принципам изучения инженером-педагогом интеллектуальных технологий 
целесообразно отнести: 

принцып категоризации; 
динамизма; 
структуризации. 
Принцип категоризации предполагает акцентированное выделение и постоянное утверждение в сознании 

учащихся основных объектов интеллектуальных технологий (категорий), выступающих в качестве моделей 
явлений окружающего мира или искусственно создаваемых систем (продуктов деятельности). Такими 
объектами интеллектуальных технологий могут быть системы поддержки принятия решений разработанные на 
основе теории нечетких множеств, нейронных сетей и генетических алгоритмов и другие. Постоянный акцент 
на класс моделей интеллектуальных систем при изложении материала невольно приучает учащихся к мысли о 
необходимости использования методов интеллектуальных вычислений, иллюстрирует общность математи-
ческого аппарата, универсальность при описании и качественном анализе процессов и явлений.  

Принципиальное значение имеет умение осуществления операций над объектами, которое диктует 
принцип динамизма. Под этим понимается, рассмотрим например теории нечетких множеств, обучение 
умению выполнять различные операции над нечеткими множествами та нечеткими числами: сумма, 
произведение, пересечение, объединение, поднесение к степени, делению и т.д. А также и операции в процессе 
формирования нечеткого логического выведения: активация, агрегирование, акумуляция, фазиффикация, 
дефаззификация. Характер и последовательность операций над объектами определяется «методами решения» 
задач [1, с. 35]. В результате методы решения формируется в виде заданной последовательности операций. 
Такая алгоритмизированная процедура обучения (когда постулируются основные объекты и операции над 
ними) может быть выражена в виде семантических моделей онтологии предметной области. 

Большое разнообразие основных объектов и набора операций над ними обусловливается целесообразность 
использования принципа структуризации для представления инновационных вариантов знаний об изучаемых 
объектах. Структуризация для целей инноваций предполагает формирование таблиц объектов, основных 
операций над ними (дифференцирование, интегрирование, разложение по базисным системам и др.) и 
определение результатов этих операций.  

Перечисленные принципы (категоризации, динамизма, структуризации) не являются исчерпывающими для 
успешного изложения интеллектуальных технологий управления принятия решений. Однако их применение 
повышает вероятность успешного усвоения знаний [1, с. 36], выделив базисные категории в предлагаемой 
«модели знаний»:  

базисные понятия, определения, явления, процессы и другие элементы знаний как категории первого 
уровня изучаемой области знаний или учебной дисциплины;  
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базисные действия или операции над объектами, порождающие новые категории более высокого уровня 
относительно исходных базисных категорий научной области знаний или соответствующей учебной 
дисциплины;  

базисные методы как направленные совокупности действий над базисными категориями как базисные 
методы первого или последующих уровней, которые могут быть методами первого или более высокого 
уровней.  

На основании введенных базисных категорий можно формулировать комплексы задач прикладной 
направленности, что обеспечит самостоятельные профессионально ориентированные, в том числе 
практические действия при четком понимании конкретных целей и задач учебной деятельности. 

Таким образом, сформировать готовность инженера-педагога к использованию интеллектуальных 
технологий в профессиональной деятельности будет возможно придерживаясь приведенных выше основных и 
дополнительных принципов обучения. Именно принципы выступают основными исходными положениями 
что определяют направление и пути совершенствования содержания подготовки которые соответствуют 
современным достижениям в области интеллектуальных вычислений. Перспективой дальнейших 
исследований видим в проэктировании содержания дидактических материалов по изучению интеллектуальных 
технологий управления принятия решений с соблюдением выше сформулированных принципов обучения. 

 
 

Түйіндеме 
Бұл мақаланың басты мақсаты интеллектуалды технологияларды түсіндіру және тұжырымдау. Педагогикалық 

инженерлік білім жүйесін құрдық. Негізгі және қосымша оқыту принципі дәлелденді.  
  

Summary 
The problem of formulating the principles of teaching intelligent technologies has been highlighted. The principles of 

building a system of engineering-pedagogical education have been provided. The basic and additional principles of teaching 
have been outlined and substantiated. On the basis of additional principles of categorization, dynamism and structuring the 
mechanism of a successful improvement of the content of training an engineer-teacher in the field of intelligent computing. 
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УДК 37.022  
 

Е-LEARNING  ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 
 

С.Н. Исабаева – п.ғ.к., қауымдастырылған проф.м.а., ҚазмемҚызПУ 
Д.Н. Исабаева – п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
Аңдатпа: 
Бұл мақалада Е-Learning электрондық оқыту жүйесінің білім берудегі артықшылықтары жайлы айтылған. Бұл 

желі білім алушыларды, оқытушылар мен менеджерлерді байланыстыратын  консолидерген виртуалды ортаны 
құруға жол ашты. Е-learning туралы толығырақ еуропалық комиссия жаңа ақпараттық технология, мультимедиалық 
технология және Интернетпен оқу сапасын көтеру үшін сервис пен ресуртарға қолжетімділікті жақсарту үшін және 
де нақты уақыт режимінде  бірігіп жұмыс жасау және қашықтықтан біліммен алмасу деп анықтама  бередігін атап 
өттік. Е-learning–нің дәстүрлі оқытумен салыстырғандағы басты артықшылықтарының бірі, дербестігі, білім 
алушылардың оқыту материалдарын таңдау мүмкіндігінің бар болуы, оқытудың интеллектуалды жүйесі деп 
аталатын шапшаңдықты реттеу және оны игеру уақытының бар болуы болып табыладығын анықтадық. 

Тірек сөздер: Е-Learning, тарату, белсендіру, интеграция, мультимедия. 
 
Е-Learning электрондық оқыту жүйесі – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосылған ауқымды мемлекеттік жоба. Онда «2015 жылға 
қарай жетекшi шетелдiк ЖОО-лардың үлгiсi қалпы бойынша университеттiк порталдар құрылады, 2020 жылға 
қарай ЖОО-ларда кең жолақты Интернетке қол жеткiзу 100% қамтамасыз етiледi. ЖОО-лардың техникалық 
дайындығына қарай оларды Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кiтапханаға қосу 
жүзеге асырылатын болады» деп,  e-Learning электрондық оқыту жүйесі арқылы бiлiм беру процесiнiң барлық 
қатысушыларының үздiк бiлiм беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткiзуiн қамтамасыз ету 
қажеттілігі айтылған. [1].  

ЮНЕСКО-ның өзі электронды оқытуды модернизация мен ұлттық білім жүйесін дамытуда  маңызды рөл 
атқаратынына қызығушылық танытып отыр. E-learning технологиясы білім берудің жаңа стилі және олардың 
біліктілік пен дағдыны дамыту білім алушылар үшін тиімділігі анықталды. Дамыған мемлекеттерде 
(Финляндия, Норвегия, Сингапур және т.б.) E-learning инновациялық дағдыларды дамыту негізінде маңызды 
әдіс ретінде мемлекеттік деңгейде қарастырылады.  

ТМД мемлекеттерінде де ұлттық білім жүйесін дамыту механизмі, білім беру модернизациясы және орна-
ласқан орнына тәуелсіз сапалы білім беру және оның материалды негізін құру ретінде электронды оқытуды  
бағдарламасын дамытуды мемлекет өз қолына алмақшы. 

Е-learning  термині  Web базасындағы CD-ROM  тренингтері негізіндегі компьютерлік курстарды Internet 
технологиялардың қарқынды дамуы ығыстырған уақытта 1999 жылы пайда болды. Олармен аймақтық 
бөлінген ұйымдардың қызметкерлерін қамту өте оңай және арзанға түсті. Мұндай орталықтандырылған оқу 
үрдісін басқаруды ұйымдастыру оңай, әрі тиімді болып табылады. Бұл желі білім алушыларды, оқытушылар 
мен менеджерлерді байланыстыратын  консолидерген виртуалды ортаны құруға жол ашты.  

Бірақ, көп уақыттың өтуіне қарамастан, e-learning терминологиясы тұрақтала қоймады. Әлі күнге дейін 
бірыңғай, жалпыға түсінікті, тұрақты, мамандарға түсінікті бір де бір электронды оқытудың түсінігі қалыптас-
паған. Көптеген әр түрлі ұқсас терминдері бар. Мамандардың көбі e-learning оқытуды Интернет технология-
сыны қолданумен құрылған деп ойлайды. Мысалы, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеев «e-learning – 
педагогикалық технологияларды жүзеге асыру үшін, интернет технологияларды оқытуда қолдану» деп 
анықтама береді [2]. P.J. Edelson, V.V. Pitman және т.б. e-learning-ді online оқыту ретінде қарастырады, басқа да 
Web-based training, CBT-computer Based Training,  BadrulKhan сияқты авторлары e-learning-ті оқу үрдісіндегі 
Интернет және мультимедиалық технология, ақпараттық технологияларды қолдану ретінде ұсынды. 
Электрондық оқытудың тұжырымдамасында «e-learning- Интернет және мультимедиа көмегімен оқыту» 
ретінде анықтама берді [3]. Е.Ы. Бидайбеков, В.С. Гриншкун және т.б электронды оқыту (e-learning) – бұл, 
коммуникациялық және ақпараттық технологиялардың қазіргі құралына мультимедиа құралдарына, видео 
байланыс құралдарына сүйене отырып, оқытушы мен білім алушы, білім алушылардың өзара әрекеттестік-
терінің басқаша формасын ұсынатын арнайы оқыту формасы деп анықтама берген [4]. Анықтамалардың әр 
түрлілігіне қарамастан, барлық жоғарыда аталған авторлар e-learning-ті компьютерлік, ақпараттық, интернет 
технологияларын қолданып оқыту базасы ретінде қарастырады.  
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Е-learning туралы толығырақ еуропалық комиссия жаңа ақпараттық технология, мультимедиалық техно-
логия және Интернетпен оқу сапасын көтеру үшін сервис пен ресуртарға қолжетімділікті жақсарту үшін және 
де нақты уақыт режимінде  бірігіп жұмыс жасау және қашықтықтан біліммен алмасу деп анықтама  береді.  

Соңғы уақыттарда e-learning 2.0 термині көптен таралуда. Ол Web 2.0 технологиясын қолданумен байла-
нысты электронды оқытуды ұйымдастыру ортасындағы үрдісті көрсетеді. e-learning-нен басты айырмашылығы 
қашықтықтан оқыту курсын қолдану, білім алушыларға оқытуды жүргізу мақсатында жеткізіледі және                     
e-learning 2.0 Web 2.0 құралының блогтар, wiki, әлеуметтік желілерін қолдануды мақсат етеді.  

Басқада оқу формасы секілді, әрбір оқу жүйесі тәрізді компонентті құрамы: мақсаттан, барлық оқу форма-
ларына шартталған әлеуметтік тапсырыстан, мазмұннан, әр түрлі әрекеттестіктегі анықталған бағдарламалар-
дан, оқу мекемесіндегі нақты стандарттардан, әдістерден, ұйымдастыру формаларынан, оқу құралдарынан 
тұрады. 

Е-learning–нің дәстүрлі оқытумен салыстырғандағы басты артықшылықтарының бірі, дербестігі, білім 
алушылардың оқыту материалдарын таңдау мүмкіндігінің бар болуы, оқытудың интеллектуалды жүйесі деп 
аталатын шапшаңдықты реттеу және оны игеру уақытының бар болуы болып табылады. Оқу ақпаратының 
берілуінен және білімнің меңгеруін бақылауынан оқытушыларды босатады, әрбір білім алушымен жекелей 
оқытуға уақыт табылады, ал қазіргі электронды пошта сияқты коммуникациялық технология құралдары бұл 
қатынасты ыңғайлы, әрі жылдам етеді.  

Е-learning технологиясын қолдану білімді бағалау, дағдысы және дәрежесі жайлы қажетті ақпаратты 
толығырақ алуға мүмкіндік береді, сонымен қатар сұрақтарға кеткен уақыт жайлы, амалдар саны, үлкен қиын-
дықтар туғызған сұрақтар мен тапсырмалар және т.б. көрсетеді. Осындай ақпараттарды ала отырып, өтіліп 
жатқан оқытуды басқаруды әлдеқайда жеңілдетеді. 

Е-learning-нің маңызды артықшылығы осы бағдарламаны қолдана отырып, мүмкіндіктері шектеулі азамат-
тарды оқыту үшін қолданылуы болып табылады. Сонымен қатар бұл электронды оқыту дәстүрлі күндізгі оқу 
формасына өз себептеріне байланысты келе алмайтын азаматтарға сапалы білім беру мүмкіндігін береді. 
Мысалы, тұрғылықты жерінде сапалы білім беретін оқу орнының жоқтығы. e-learning-нің тағыда бір артықшы-
лығы бұл өндірістен ажырамай оқу мүмкіндігі. 

Е-learning-нің тағы бір артықшылығы дәстүрлі күндізгі оқумен салыстырғанда бағасы тиімді болып 
табылады. Алғашқы жоғарғы инвестициялардың қажеттілігіне қарамастан, электронды оқыту дәстүрлі күндізгі 
оқытумен салыстырғанда әлдеқайда арзан. 

e-learning-ді қолдану артықшылықтарының арасынан ақпаратты жақсы меңгеру бағытындағы педагогіка-
лық артықшылықтарды бөліп көрсетуге болады: 
 Қолжетімді оқу құралдарының әртүрлігі. e-learning электронды оқытуды қолдану барысында оқу 

ақпаратын әр түрлі әдіспен ұсыну оқытушы үшін шек қоймайды: дәстүрлы иллюстрациялар мен видеоролик-
тертерден бастап, анимациялық схемаларға дейін қолданылады. 

Барлық осы құралдар дәстүрлі күндізгі оқытуда да қолданыла алады, алайда ол көп қолданылмайды, ал  e-
learning де бұл міндетті түрде қолдануды талап етеді. Нәтижесінде, бұл электронды оқыту дәстүрлі күндізгі 
оқытумен салыстырғанда өте тиімді болып табылады. 
 Қолданылған технологиялардың икемділігі. Интерактивті курстың қолдану аясы шектеусіз. Оқытушы 

қойылған тапсырмаға байланысты мультимедиалық материалды әр түрлі бағытта бере алады: автономды 
құрал, тақырып бойынша анықтамалық, дәріске қатысты материалдар, білімді бақылау жүйесі және т.с.с.. 

Қазіргі компьютерлік технологияларды қолдану негізіндегі интерактивті курстардың жоғарғы сапалы 
жұмысымен байланысты техникалық артықшылықтарды да бөліп айта кеткен жөн. Е-learning-нің білімдегі 
техникалық артықшылықтарына мыналар жатады: 
 Оқу материалдарының сандық табиғаты. 
Тарату. Дербес компьютерлар немесе басқада интерактивті құралдарды қолдану үшін оқу курстары 

құрылады. Баспа сөз басылымдарынан айырмашылығы мәліметтерді тасушылар (аудио және видеодисктар, 
кассеталар), интерактивті материалдарды физикалық тасымалдаушылардың еш қатысынсыз, мысалы Интернет 
арқылы таратыла алады. 

Белсендіру. Әр бір жаңа мәліметтер, толықтырылған мәліметтер немесе өзгертулер, сонымен қатар фактілік 
және техникалық түзетулерді қайта басып шығармаса түзетуге болмайды (оқулық, диск, видеолекция). 
Мультимедиялық курс абсолютті ыңғайлылық пен қысқа уақыт ішінде және ешқандай шектеусіз өз мазмұнын 
өндіруге мүмкіндік береді. 

Интеграция. Интернеттің дамуымен және байланыс желілердің ауқымының өсуімен, оқу материалдырының 
дәстүрлі формасынан бұрын мультимедиалық материалдардың басты артықшылығы минималды шығындар-
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мен ақпаратты шексіз тарату мүмкіндіктері бар. Осындай өзгешелікпен қашықтықтан оқыту кешені қазіргі 
уақытта таратылуда, дәстүрлі – күндізгі, кешкі, сырттай және жедел оқыту формалары дербес формасына айна-
луда. Сонымен, e-learning-ді қазіргі оқу жүйесіне енгізу қажетті буын болып барады. 
 Кең қолжетімділік. Қашықтықтан оқыту жүйесін қолданғанда немесе онлайн курсын өтуде төменгі 

немесе орта буынды дербес компьютерді қолдана білу жеткілікті және минималды қосымша құрылғылар 
жинағының (дыбыстық динамика және CD привод) бар болуы жеткілікті, сонымен қатар жылдамдығы                       
64 кб\сек және одан жоғары Интернетке қол жетімді болуы шарт. Қазіргі кезде мұндай компьютерлік конфи-
гурациялар мен осындай жылдамдықта қосылған Интернет желісі орта және үлкен қалалардың тұрғындарына 
қол жетімді. 

Мұндай оқыту формасы барлық аудандарда қолданыла алады. Ең көп қолданыс тұлғаның біліктілігін 
көтеру кезінде көрініс табады. Ол тыңдаушыларға ұсынылатын артықшылықтарымен шартталған. Олар 
қатарында: 

– қашықтықтан оқыту; 
– жекелей оқыту; 
– өндірістен ажырамай оқуды өту мүмкіндігі және т.б.   
E-learning-нің тағы бір қолданылу бағыты бұл жоғары оқыту орындарында пайдалану болып табылады. 

Әсіресе e-learning-ді екінші жоғарғы білім алу кезінде қолдану кең етек жайды. Өндірістен ажырамай оқуды 
өту мүмкіндігін екінші жоғарғы білім алушылар өте жоғары бағалайды. 

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін оқытуды ұйымдастыру негізінде e-learning-нің рөлі өте маңызды. 
Мүмкіндігі шектеулі азаматтар тек осылай ғана сапалы білім ала алады. Қазіргі кезде электронды оқытудың 
пән аймағы бойынша ешқандай шектеуі жоқ екенін айта кеткен жөн. Ол тіпті шет тілдерін меңгеру сияқты 
қиын ортада да қолданысын тапқан.  

Сондай-ақ e-learning оқушылар мен студенттерді оқыту ортасында да қолданысын тапты. Қазіргі студенттер 
мен оқушылар – негізінен басты қолданушылар. Олар үшін оқу ақпаратын электронды түрде қабылдау өмір 
заңдылығы болып табылады. АКТ олардың жұмыс құралына айналды. 

Қорыта келе, E-learning бұл үздіксіз білім беру үшін білім мен білікті дамыту, жаңа жұмысқа бағытталған 
ақпараттық ортадағы жаңа білім технологиясы. Егер оны толықтай меңгеріп алса, қашан, қайда болсада, тіпті 
шекарадан өтпей, үйде-ақ отырып, оқуға мүмкіндік береді, ол адамның білімге деген көзқарасын өзгертеді.          
E-learning-нің негізгі педагогикалық аспектісі оқыту барысында білім алушыға субъект ретінде қарап, курсты 
оқыту мақсатының бар болуы. Бұл жағдайда оқытушы оқу мүмкіндіктерін ұсынып, оған қолдау көрсетеді.  

 
Резюме 

В статье рассматривается преимущества e-learning,  которая заключаются в возможности выбора обучающимся 
индивидуальной траектории изучения учебного материала, регулирования темпа и времени его освоения и даже 
более глубокой адаптации в так называемых интеллектуальных системах поддержки обучения. А также 
выделены  педагогические преимущества, направленные на лучшее усвоения информации: разнообразие доступных 
инструментов обучения, гибкий характер используемых технологий, цифровая природа учебных материалов,  
широкая доступность.  

 
Summary 

The article discusses the benefits of e-learning, which include the ability to select individual trajectory students study 
material, pacing and time of its development, and even more profound adaptation in so-called intelligent systems support 
learning. Also highlighted in pedagogical benefits aimed at better assimilation of information: a variety of training tools 
available, the flexible nature of the technology used, the nature of digital learning materials are widely available. 
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МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ 
 

Ә.Б. Сарманова – 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
«Өнер және мәдениет» факультеті, 2 курс магистрант 

 
Аңдатпа: 
Аталмыш мақалада модульдік оқытудың өзегі – оқу модулі. Оқу моделі ақпараттардың аяқталған блогынан, 

бағдарламаны табысты жүзеге асыру үшін берілген оқытушының нұсқауларынан және оқушы іс-әрекетінің 
мақсатты бағдарламасынан тұрадығын зерттедік. 

Модульдік   оқыту   технологиясының  жеке тұлғаның өз-өзін дамытуға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға 
қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыратын бірден-бір технология. Оқушыларға коммуникативтік білім 
беруде М.М. Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде өте жоғары 
деңгейде.  

Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы мынадай жетістіктерге қол жеткізуге болатындығын атап 
өттік: 

1. Уақыт  үнемделеді. 
2. Сабақтың  сапасын  көтереді. 
3. Оқу  әдісі  мен  құралдарын  таңдауға  мүмкіндік  тудырады. 
4. Оқушылардың  белсенділігін  мен  қызығушылығын  арттырады, сондықтан  оқу  үлгерімі  көтеріледі. 

Оқушының  
Тірек сөздер: модуль, технология, модульдік оқыту, шеберлік, технология. 
 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын  

таңдауда көп нұсқалық қағида атап көрсетілген. Бұл білім беру мекемелерінің мұғалімдеріне өзіне оңтайлы 
нұсқаны қолдануына, педагогикалық үрдісті кез келген үлгімен құра беруіне мүмкіндік береді. Қазіргі уақыт-
тағы оқу-тәрбие үрдісінің ерекшелігі баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқу технологияларын 
ұтымды қолданысқа алуы. 

Білім алу – адамзат әрекетінің ең маңызды бір түрі. Ол білім мен тәрбиенің негізін қалайды. Білім алуда 
адамның ішкі мүмкіндігі мен қабілетінің дамуы, қалыптасу үрдісі байқалады. Қабілет, бір жағынан, адамның 
білім, дағды, іскерлікті қалыптастырудағы саналы әрекетінің нәтижесі болса, екінші жағынан, адамның табиғи-
генетикалық ерекшелігімен тікелей байланысты. Осыған орай, қазіргі білім беру парадигмасында білім 
алушыға тұлғалық-әрекеттік тұрғыдан қарауға үлкен мән беріп отыр. Өйткені, әрекет дегеніміз - саналы 
мақсатқа тәуелді үрдіс. Демек, мақсатқа жетудің басты жалпы білім беруші мен білім алушының бірлескен іс-
әрекеті болып табылады. Осыған орай оқытуды екі жақты әрекетке, субъект-субъектілік, диалогтық қарым-
қатынасқа құру мәселесі шешімін табуда. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев  «ХХІ ғасырда білімді дамыта алмаған елдің  тығы-
рыққа тірелері анық.  Біздің болашақтың жоғарғы технологиялық және ғылыми қамтылған өндірістері үшін  
кадрлар қорын жасауымыз қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі  алысты барлап,  кең ауқымды ойлай 
білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз» деп атап көрсетті [1]. Бұл 
талаптар білім саласы қызметкерлеріне үлкен міндеттер жүктейді. Себебі әрбір мемлекеттің болашағы мекте-
бінде шыңдалады. 

Әлемдік оқу үрдісінің өзегі – жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс-
тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне 
қарай іріктеп қолданады. 

Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз жастарға байланысты. Осыған 
орай бүгінгі күн оқу орындарында алдында тұрған басты міндет – өзіндік айтар ой-пікірі бар, жоғары сапалы, 
белсенді азамат тәрбиелеп шығару. Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды 
қалыптастыру, дамыту мақсаттарын қойып отыр. Студенттердің ойлау қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербес-
тігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде 
жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту болып табылады. 
Педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып, 
студентке берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімді-
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лігіне сәйкес бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік қадамының бірі – 
модульдік оқыту. 

Модульдік оқыту технологиясы – білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз бетінше жұмыс істей алу 
мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді [2]. 

Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты бағдарламасы белгілеген деңгейіне (жоспарланған алдағы 
нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген білім, білік, дағдының белгілі мазмұнының бірлігі 
және оның әдістемелік нұсқауы немесе аяқталған оқу ақпараты болып табылатын модульдік бағдарламаның 
негізгі құралы. Басқаша айтқанда, адамның өзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың 
мазмұны мен технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмұны» өзіндік мағына беретін оқу материалының көлемі 
ретінде ұсынылады. 

Модуль – оқу мазмұны мен технологияны біріктіріп тұрған мақсатты функционалды байланыстырушы. 
М.М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде» [3] атты 

жұмысында  модуль 3 құрамды бөліктен тұрады: 
1. Кіріспе 
2. Сөйлесу 
3. Қорытынды. 
Әр оқу модулінің сағаты әр түрлі болады. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі 7-12 сағаттан тұратын оқу 

модулінің неғұрлым тиімді екенін көрсеткен. Осы оқу модулінің ерекшелігі жалпы сағат санына қарамастан 
кіріспе және қорытынды бөліміне 1 немесе 2 сабақ саны бөлінеді, ал қалған сағаты сөйлесу сағаты болады. 

Кіріспе бөлімде мұғалім оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен, оның мақсат-міндеттерімен 
таныстырады. Содан кейін  осы оқу модулінің барлық уақытына есептелген оқу материалын қысқаша (10-20 
минут ішінде) сызба, кесте, және т.б. белгілік үлгілерге сүйене отырып түсіндіреді. Оқушылар бұл кезеңде 
бағдарламаның аталған тарауын неге және не үшін оқып үйренулері керектігін, өздері нақты нені меңгеріп, 
үйренулері тиіс, алдағы жұмыстың негізгі оқу міндеті қандай екенін түсінуі қажет. 

Сөйлесу бөлімінде оқушылардың оқу материалын қайта жаңғырту деңгейі, қарапайым білік пен дағды-
ларын және білімін іс жүзінде бірнеше рет қайта қолдануы жүзеге асырылады. 

Тақырып мазмұнына «өсу» бағытымен – қарапайымнан күрделіге, репродуктивтік тапсырмалардан шығар-
машылық сипаттағы тапсырмалар мен зерттеушілік қызмет элементтеріне қарай бірнеше мәрте қайта оралып 
отыру әр оқушыға оқу материалымен жұмыс істей отырып, өз қабілеттерін, жадын, ынтасын, ойлауын, 
жазбаша және ауызша тілін дамытуға мүмкіндік береді [4]. 

Оқушылардың танымдық қызметі әрбір оқушының әрбір берілген оқу материалын сабақта үш күрделілік 
деңгейінде тыңдау, жазу, көру және айтуға мүмкіндігі болатындай етіп құрылған. 

3,4-сабақтардан бастап оқушыларға стандарт талаптарына сай тапсырмалар беріледі (ІІІ және ІІ деңгейлер) 
І деңгей тапсырмалары дарындылықтың екі түріне, яғни интеллектуалдық және креативтік дарынды 

балаларға арналған. 
Оқушылар қандай да бір деңгейдегі тапсырмаларды өздері таңдайды. Тапсырмалар қарапайымнан күрде-

ліге қарай кезең-кезеңімен орындалу міндетті емес. Оқушы тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне қарай 
таңдауға ерікті. 

Оқу модулінің қорытынды бөлімі – бақылау. Бұл бөлімде оқушы өзінің сөйлесу бөлімінде алған білімін, 
білігі мен дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі тиіс. 

Егер сөйлесу бөлімінде оқушыларға үш деңгейлік (жеңілдетілген стандарт, стандартты, стандарттан 
жоғары)  тапсырмалар берілсе, қорытынды бөлімде барлық оқушыларға мемлекеттік білім стандартына сай 
бірдей тапсырмалар беріледі. 

Зерттеушілік сипаттағы тапсырмалар бөлек есептеледі. Олар баяндама, хабарлама, реферат түрінде болуы 
және оқушылардың ғылыми қоғамына (ОҚҒ), конкурстарға ұсынылуы мүмкін. 

Модульдік оқыту технологиясының жеке тұлғаның өз-өзін дамытуға, шығармашылық қабілеттерін 
арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыратын бірден-бір технология. 

С.И. Ожеговтың пайымдауынша «Модуль дегеніміз – белгілі бір тақырып ішіндегі бөліктердің өзара 
топтастырылған жүйесі». Ал «технология» гректің «шеберлік» деген сөзі. 

Яғни, модуль – тұтас жүйенің бір бөлшегі, пәннің негізгі заңдылықтарын ашатын ұғымдардың бір-біріне 
байланысты элементтердің жиынтығы. 

Модульдік технология дегеніміз – білімалушының ішкі мүмкіншілігіне, қабілетіне қарай өз бетімен 
ізденуіне, әрекет етуіне лайықталған дидактикалық құрылым, адамның өзін-өзі дамуының амалы, жолы [5]. 
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Оқыту технологиясының біз әзірлеген нұсқасының бір ерекшелігі – оның білімді меңгеруге емес, жеке 
тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық процестерін, яғни жадының алуан түрін (есту, көру, қимыл-
қозғалыс және т.б.), ойлау, ынта, қабылдау қабілеттерін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар 
арқылы дамытуға, сондай-ақ жеке тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі бекіту, қарым-қатынас 
жасау, ойын, танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, белсенді сөздік қорын 
(ауызша және жазбаша тілде) дамытуға бағытталуында. 

Қорыта айтқанда, модульдік оқытудың өзегі – оқу модулі. Оқу моделі ақпараттардың аяқталған блогынан, 
бағдарламаны табысты жүзеге асыру үшін берілген оқытушының нұсқауларынан және оқушы іс-әрекетінің 
мақсатты бағдарламасынан тұрады [6]. 

Модульдік  оқыту технологиясының жеке тұлғаның өз-өзін дамытуға, шығармашылық қабілеттерін 
арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыратын бірден-бір технология. 

Қорыта айтқанда, оқушыларға коммуникативтік білім беруде М.М. Жанпейісованың модульдік оқыту 
технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде өте жоғары деңгейде.  

Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы мынадай жетістіктерге [4] қол жеткізуге болады: 
1. Уақыт  үнемделеді. 
2. Сабақтың  сапасын  көтереді. 
3. Оқу  әдісі  мен  құралдарын  таңдауға  мүмкіндік  тудырады. 
4. Оқушылардың  белсенділігін  мен  қызығушылығын  арттырады, сондықтан  оқу  үлгерімі  көтеріледі. 
Модульдік оқыту технологиясын енгізе отырып, білім беру мен тәрбиелеу ерекшелігі мынада: 
1. Оқу материалдарын белгілі бір жүйеге келтіріп, тірек-сызба арқылы беру. 
2. Жаңа тақырып бойынша алған білімдерін бекіту, еске түсіріп үнемі қайталап отыру. 
3. Оқушыларды білімге қызықтыру және бірлесе отырып жұмыс жүргізуге үйрету. 
4. Оқушылардың бұрыннан игерген білімдерін тереңдете түсу 
5. Оқушының білім деңгейін дәл анықтау. 
Модульдік   оқытудың  сөйлесу бөлімінде оқушылар көбінесе топтарға бөлініп, өтілген материалды қайта 

жаңғыртып, терминдерді, негізгі ұғым-ережелерді біледі. 
Модульдік  оқытуда  интерактивті тақтаны пайдалану өте тиімді. Өйткені, қажетті сызбаларды, электронды 

оқулықты, зертханалық тәжірибелерді керек болған жағдайларда пайдалануға мүмкіндік береді. 
Модульдік оқытуда тағы бір ерекшелік – бағалау парағын қолдану болып табылады. Сабақ жеке жұмыс, 

топпен жұмыс  болуы мүмкін. Бала ескерусіз қалмас үшін әр жұмысқа балл қою арқылы қорытынды баға 
қойылады. 

Қазіргі таңда оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, сонымен қатар оларды өмірге қажетті өз болашағына 
азық болатын тәрбие беру де қолға алынуда. 

 
Резюме 

В статье представлены содержание и принципы модульной технологии обучения. Даны понятия «Модуль» и  
«Модульная технология обучения». По примеру разработки модульной технологии М.Жанпеисовой модули  
разделены  на три составные  части и отдельно  расписываются части модуля. Согласно  требованиям стандарта  
образования приведены трехуровневые  задания, а также  поурочные  задания. 

 
Summary 

The article presents the content and principles of modular technology education. The notions "module" and "Modular 
technology education".  Following the example of the development of modular technology M.Zhanpeissovа modules are 
divided into three separate parts and painted parts of the module. According to the requirements of education are 3-level job 
and what lesson they should be. 
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Аңдатпа 
Қазіргі заман адамы экологиялық білімдермен қаруланған болуы тиіс. Экологиялық білім адамның экологиялық 

санасын дамытуды, оның табиғатпен қарым-қатынастарын оңтайластыру мен үйлестіруді қамтиды. Авторлар мақа-
лада жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды кәсіби даярлау процесінде экологиялық білімнің қажеттілігін 
негіздейді. Экологиялық білімнің мәні мен мақсатын анықтайды. Экологиялық білімді өзара тығыз байланыстағы үш 
топқа бөліп қарастырады: философиялық-әдіснамалық, әдістемелік-дидактикалық, ұйымдастырушылық-педа-
гогикалық.  

Соның ішінде философиялық-әдіснамалық принциптері арасынан гуманитарландыру, экологияландыру, жүйелі-
лік, болжамдық, проблемалық, тарихи, әрекет ету мен ықпал етушілік, сондай-ақ антропоорталық пен биоорталық-
тан коэволюцияға ауысу принциптеріне тоқталады. Әдістемелік-дидактикалық топ құрамынан  экологиялық білімнің 
дамытушы сипаты және мақсатқа бағыттылығы, ғылымилық, сабақтастық, жалпыға ортақтық, кәсіптік және эко-
логиялық білімнің өзара байланысы, өлкетанушылық, тұлғалық–бағдарлық, пәнаралық және кешендік принциптерін 
қарастырады. Ұйымдастырушылық-педагогикалық бойынша икемділік, вариативтік, аймақтық, үздіксіздік, жанама 
және тікелей үйлестірушілік, демократияландыру принциптеріне аса мән береді.  

 
Summary  
Modern man must be reserved by of ecological education. Environmental education encompasses development of human 

consciousness its conformity and harmony with nature. The authors justify the need for environmental education. Determine 
the meaning and purpose of environmental education. Consider environmental education by dividing them into three 
interrelated groups: philosophically –methodology; didactic methodology; organizational Pedagogical 

They consider including principles of philosophic methodology humanized, Ehkologizirovannaja, consistency, assumptions, 
historical, Going it and influence, as well as to perehozhdenie anthropocentric and biocentric coevolutionary principles. 

They view from the methodical nature of the didactic group development and orientation to the goal of environmental 
education, scientific, interconnection, universal, professionalism, interdisciplinary and complex principles. 

By organizational - pedagogical directions sult attention to inclinations variability, territorial, continuous, direct and 
indirect synchronization and especially democratic principles. 

Түйінді сөздер: табиғат, экология, экологияландыру, экологиялық білім, экологиялық сана, болашақ маман, 
экологиялық-педагогикалық даярлық.  

Keywords: nature, ecology, environmental knowledge, environmental awareness, future specialist, EcoLogic and 
pedagogical training.  

Экологиялық білімді дербес жеке тұлғаның және қоғамның экологиялық мәдениетін қалыптастырудың 
негізгі және шешуші шарттары тұрғысынан қарастыру – бүгінгі күн талабы. Өйткені болашақ маман қоршаған 
ортада кездесіп жататын экологиялық мәселелерді шешу барысында өздігінше шешім қабылдай алуы және 
экологиялық тұрғыдағы өз әрекеттерін бағалай білуі қажет. Осыған орай жоғары кәсіптік білімді реформалау 
жағдайында мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруды ғылыми тұрғыдан түйсіну мен практика-
лық тұрғыдан жүзеге асыру ерекше маңызға ие.   

Экологиялық білім – адамның қоршаған ортаға  жауапкершілігін  дамытуға, қазіргі және болашақ ұрпақ 
қызығушылықтарын ескере отырып табиғат байлықтарын тиімді пайдалануға  бағытталады. 

Қазіргі мәдени құндылықтар жүйесінің құрамына табиғат енеді. Бұл  барлық саладағы мамандар үшін 
маңызды өмірді қастерлеу, жер этикасы, адам мен табиғаттың біргелікте әрекет етуі, адамзат пен 
табиғаттың коэволюция идеясы сияқты экологиялық принциптердің жүзеге асуынан көрінеді. 
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Ғалымдардың  айтуынша қоғамға адам өмірін, адамзаттың одан әрі дамуы мен оның табиғатпен біргелікте 
әрекет ету эволюциясын  қамтамасыздандыратын тыйымдар мен шарттар жиынтығын құрайтын экологиялық 
императив қажет [1]. 

Осындай әдіснамалық қағидалар экологиялық білімнің мақсатты бағыттарын анықтауға мүмкіндіктер 
туғызады. Экологиялық білімнің мақсаты – қоршаған орта туралы  ғылыми түсінігі бар және тиімді қарым-
қатынас жасайтын, сондай-ақ табиғатпен, қоршаған ортамен үйлесімділікте дамитын тұлғаны  қалыптастыру. 

Экологиялық білімнің мәнін ашуда ғылымда экологиялық проблемаларға байланысты экологиялық ұғым-
дар, экологиялық сана, экологиялық ойлау мен дүниетаным, табиғатқа қарым-қатынас экологиялық мәдениет 
салаларынан жаңа білімдер қалыптасты [2; 3; 4; 5; 6]. 

А.Н. Захлебный  экологиялық білім жүйесінің негізі өзара байланыстағы төрт құрамдас бөліктен тұратынын 
айтады: танымдық – табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің сипаты туралы, көлемді экологиялық проблемалар 
мен олардың шешілу жолдары туралы негізгі идеялар және т.б.; құндылық – табиғаттың жан-жақты қоғамдық 
және жекелік маңызы туралы құндылық бағдарлар; нормативтік – табиғатты пайдаланудың адамгершіліктік 
және құқықтық нормаларының негіздері, қоршаған ортада өзін алып жүру (ұстай білу) ережелері; іс-әрекеттік 
– оқушылардың экологиялық сипаттағы танымдық және практикалық іскерліктерді қалыптастыруға бағыт-
талған іс-әрекеттерінің түрлері мен тәсілдері [4]. 

Ал, экологиялық білімнің дамуындағы жетекші идеялар арасынан мыналарды бөліп көрсеткен жөн: 
- қазіргі өмірді  әлемнің экологиялық бейнесі негізінде түсіну; 
- барлық тірі организмдердің, сондай-ақ тірі табиғат пен өлі табиғаттың бірлігін ойдан өткізу; 
- өзіңе және қоршаған дүниеге, өзінің бір бөлігі тұрғысынан қарым-қатынас жасау; 
- табиғат құндылығының көптүрлілігін (материалдық, эмоционалдық, эстетикалық және т.б.) түсіну; 
- ақпараттардың, энергияның, заттардың бір-бірімен алмасу процестері ретінде жанды жүйелерінің тұтас-

тығын қамтамасыздандырушы экологиялық тұрғыдағы өзара әрекеттерді түсіну; 
- табиғат процестері мен құбылыстарын антропоорталықтық тұрғыда меңгерудің биоорталықтық және 

саясиорталықтық тұрғыда игеруге ауысуы; 
- табиғат пен әлеуметтік заңдардың сәйкессіздігі тұрғсынан табиғат – қоғам жүйесіндегі қарама-қайшы-

лықтар (экологиялық проблемалардың пайда болуы) себептерін түсіну; 
- экологиялық дағдарыстың пайда болуын мәдениет дағдарысы деп түсіну; 
- экологиялық мәдениеттің адамның жалпы мәдениетіне қосар үлесін түсіну; 
- экологиялық және адамгершіліктік императивпен келісілген мақсатқа лайықты әрекет тәсілдерін мораль-

дық тұрғыда таңдай білуді  жете түсіну; 
- өзінің және басқа адамдардың денсаулығына, қоршаған орта жағдайына экологиялық тұрғыдағы жауап-

кершілігін тәрбиелеу; 
- қоғам және табиғат эволюциясы ретінде адамзаттың тұрақты дамуының тұжырымдамасын түсіну; 
- әлеуметтік проблема тұрғысынан қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынастарын оңтайластыруды 

(үйлестіруді) түсіну. 
Осындай идеяларды  экологиялық білім және тәрбие беруде практикалық жүзеге асыру дәстүрлі оқу 

пәндерін экологияландыруды, оқу іс-әрекетінің сабақтан тыс формаларын ұйымдастыру мен арнайы ықпалдас-
тырылған курстарды енгізуді білдіреді. 

Жоғары оқу орындарында экологиялық білімнің мәні мен мақсаттарын анықтау әр түрлі тұрғыда жүзеге 
асырылғанымен, олардың бәрінде бірдей экологиялық білім қоршаған ортаны тану мен қорғаудағы белсенді 
өмірлік позицияны қалыптастырушы болып табылады және экологиялық проблемаларды шешуге жас 
ұрпақтың қатыстырылуын талап етеді. 

Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарындағы экологиялық білім болашақ мамандардың экологиялық 
мәдениетін қалыптастыруға жауапты іс-әрекетіндегі басымдық бағыты мәртебесіне ие болып отыр. 

Экологиялық білім негіздерін меңгеру гумандық тұрғыдағы дүниетанымды қалыптастыруды білдіреді. 
Экологиялық білім тұлғаның адамгершіліктік-гумандық қасиеттерін байыта түседі. 

Философиялық және ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге жасаған талдау нәтижесі экологиялық білімді 
өзара тығыз байланыстағы үш топқа бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: 

- философиялық-әдіснамалық; 
- әдістемелік-дидактикалық; 
- ұйымдастырушылық-педагогикалық. 
Бірінші топ философиялық тұрғыда экология әдіснамасын кешенді, ықпалдастырылған ғылым мен білім 

беру саласын негіздеп  көрсетсе, екінші топ экологиялық білімді жүзеге асырудың дидактикалық шарттары 
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мен әдістемесін анықтайды, ал үшінші топ экологиялық білім жүйесін басқару механизмдері мен жүзеге 
асырудың ұйымдастырушылық-педагогикалық формаларын көрсетеді. 

Философиялық-әдіснамалық принциптері арасынан гуманитарландыру, экологияландыру, кірістіру, 
жүйелілік, болжамдық, проблемалық және тарихи, әрекет ету мен әсерленушілік, сондай-ақ антропоорталық 
пен биоорталықтан коэволюцияға ауысу принциптері ерекшеленеді. Әдістемелік-дидактикалық принциптер 
тобының құрамына мына принциптер кіреді: экологиялық білімнің дамытушы сипаты және мақсатқа бағытты-
лығы, ғылымилық және іргелілік, сабақтастық, жалпыға ортақтық, кәсіптік және экологиялық білімнің өзара 
байланысы, өлкетанушылық принципі; тұлғалық–бағдарлық, пәнаралық және кешендік. Ұйымдастырушылық-
педагогикалық принциптерге икемділік, вариативтік, аймақтық, үздіксіздік, жанама және тікелей үйлестіру-
шілік, демократияландыру және жалпыхалықтық, модульдік принциптері жатады /93/. 

Соның ішінде студенттердің экологиялық-педагогикалық және экологияны оқытудың мақсаты, мазмұны, 
ұйымдастыру формалары, әдістері, құралдары мен нәтижелері арасындағы, теориялық және практикалық 
даярлықтағы өзара байланысын көрсететін принциптерге және білімдерді кіріктіру ерекшеліктеріне ие 
принциптерге тоқталған жөн. 

Экологиялық білім саласындағы гуманитарландыру принципі адамзатты экологиялық күйреуден аман алып 
қалу, Жердегі өмірді бағытталған экологиялық іс-әрекеттің мақсатқа сәйкестілігіне қабілетті адамның қалып-
тасу идеяларын мазмұндайды және адамның қолайлы өмір сүру еркінен пайда болады. 

Гуманитарландыру принципі экологиялық білімге қол жеткізуге қолайлы жағдайларды жасауды білдіреді. 
Соның негізінде білім беруші мен білім алушылардың эмоционалдық тұрғыда оң қарым-қатынасын көрсететін 
(коммуникативтік резонанс), бірін-бірі біліммен байытатын, біргеліктегі шығармашылығы жүзеге асатын, 
сондай-ақ педагогикалық технологиялардың әр түрлі формалары мен әдістерінің қажет болуына орай білім 
алушылардың шығармашылық дербестігін көтеруге арналған кеңістік пайда болады.   

Экологиялық білімді гуманитарландыру әрбір адамның қоршаған ортада өмір сүру құқықына негізделген. 
Осы принцип экологиялық білім мазмұнында гумандық құндылықтар мен құқықтық нормаларға, адамгершілік 
және экологиялық императивтердің көрініс табуына бағытталған. 

Экологияландыру принципі қоршаған ортамен адамның өзара қарым-қатынастарындағы аксиологиялық 
доминантын, құндылық бағдарын ғылым мен білімге қосады. Экологияландыру дегеніміз  физика, химия, гео-
графия, философия және басқаларға құндылық бағдар тұрғысынан ықпал ететін кешендік, интегративтік 
ғылым. Осы принциптің эстраполяциясы барлық биосфераны антропогендік белсенділікке ие адамның өмір 
сүру ортасы мен басқа да тірі организмдер күйінде, биосферадағы аса динамикалық фактор тұрғысынан 
біртұтас үйренуге ұмтылуды білдіреді. Экологияландыру принципі экологиялық білімнің басқа пәндер сала-
ларының мазмұнына табиғи жолмен кірігу жағдайындағы көп пәнді экологиялық білім моделін жүзеге асыруда 
пайда болады. 

Экологияландыру кіріктірумен тығыз байланысты, атап айтқанда егер экологияландыру практикалық 
тұтынушылықты білдірсе, ал білімдердің кірігуі – оны жүзеге асырудың бірден бір жолы болып табылады. 
Гуманитарландыру және экологияландыру принциптері бір-бірімен өзара тығыз байланысты. Гуманитарлан-
дыру – адамға қатысты экологияландыру, экологияландыру – бұл табиғатқа қатысты гуманитарландыру. 

Гуманитарландыру әлемдік білім беру жүйесінде дүниеге рационалистік көзқарастың әсерімен қалыптасқан 
адам, қоғам, мәдениет болмысын таным процесінде жіктелетін  өлі бір механизм ретіндегі технократтық 
дәстүрлерден алшақтатуды білдіреді.  

Үздіксіздік және бірізділік принципі болып оқушыларға экологиялық білім беруге кәсіптік даярлықтарын 
қалыптастырудың қажеттілігі мен мүмкінділігі негізінде студенттердің экологиялық білім мазмұнын, оның 
когнитивтік, операциялық-іс-әрекеттік және аксиологиялық компоненттерін меңгеруі саналады. Үздіксіздік 
және бірізділік принципі жаңа экологиялық білімдердің, іскерлік пен дағдылардың қалыптасуын студенттердің 
тапсырмалар мазмұнының біртіндеп күрделену барысын және олардың өздігінен орындау тапсырмаларының 
көбеюі мен оларды орындау барысы негізінде жүзеге асуын талап етеді.  

Болашақ маманның экологиялық білімінің кәсіптік бағыты принципі адамгершілік-психологиялық, мазмұн-
дық-ақпараттық және операциялық-іс-әрекеттік даярлықтарының қалыптасуына баса әсер етуші мазмұнын, 
формаларын, әдістері мен құралдарын таңдауымен анықталады. 

Оқытушының жалпы білім беретін мекемелерде экологиялық білімді жобалау, ұйымдастыру және жүзеге 
асыру бойынша кәсіптік іс-әрекетінің құрылымы пәндік, экологиялық, психологиялық-педагогикалық және 
әдістемелік іс-әрекеттерінің әр түрлі тәсілдері мен түрлерінің қосындысына бағытталған.  

Экологиялық және экологиялық-педагогикалық даярлықтар бірлігі принципі білім беру саласындағы 
мамандарды даярлау бойынша жалпы мақсаттар мен міндеттермен анықталады. Оқытушының экологиялық 
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білімі кәсіптік даярлық деңгейінен, экологиялық білімнің қазіргі теориялары мен технологияларын меңгеру 
қабілетінен, елдегі экологиялық проблемалардың барлық кешенін шеше алу іскерлігінен талап етіледі. 

Болжамдық принципі білім алушылардың болашақ туралы қам жасау және алдын ала болжай білу сезім-
дерін, экологиялық проблемалардың салдарын, оларды шешу жолдарын болжай білу қабілетін, адамның 
денсаулығын және биосфераның геноқорын сақтау жағдайларын жобалау іскерліктерін қалыптастыру   
проблемасын маңыздандырады.  

«Ауқымды ойлау – жергілікті әрекет ету» делінетін өзара байланыстылық принципі экологиялық дүние-
танымның негізгі тұжырымдамасына сәйкес білім алушылардың интеллектін, сезімін аша түсуге мүмкіндік 
беретін, жүйетүзуші байланыстар құрылымының дербес тәсілі ретінде білімнің әр түрлі саласы проблема-
ларының бәріне ортақ ұстанымға ие. 

Пәнаралық принцип  оқу жоспарындағы әр түрлі ғылыми пәндердің – жаратылыстану, адамгершілік-
эстетикалық, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық пәндердің өзара байланыстарын, олардың кіріктірілуін және 
бір мақсаттағы байланысын білдіреді. 

Жүйелілік принципі іс-әрекеттің алуан түрлерін ұйымдастыру формалары мен оқытудың мақсаты, мазмұ-
ны, әдістері мен амалдары, құралдары негізінде экологиялық білімді толық ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.  

Экологиялық білімнің икемділік, альтернативалық және вариативтік принципі экологияны, маманданулар 
және профильдер бойынша (жаратылыстану, техникалық, гуманитарлық бағыттар) меңгеру мен тереңдетудің 
әр түрлі дәрежедегі білім бағдарламаларының (вариативтік және альтернативтік бағдарламалар) түрлілігін, 
олардың мазмұнын түзеу, темптері мен оқу мерзімдерін таңдау және т.б. қабілетін білдіреді. 

Жоғары оқу орындарында экологиялық білім беруде көрсетілген негізгі принциптерді басшылыққа алған 
жөн. Өйткені экологиялық білімнің тиімділігі оны ұйымдастыруға қойылған нормативтік талаптарды негізге 
алатын принциптерінің сақталуымен қамтамасыздандырылады.  

Қазіргі уақытта  экология деп көбіне қоршаған ортаны, адам мен табиғатты қоса, күрделі тірі жүйелердің 
өзара әрекеттері туралы гуманитарлық, техникалық және жаратылыстанушылық мәліметтерін өзіне жинақ-
таған табиғат туралы білімнің кіріктірілген саласын айтады.  

Қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынастарын үйлестірудің тәсілдері мен жолдарын іздеу барысында 
саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық шаралармен қатар рухани-ағартушылық іс-
әрекеттер де орасан маңызға ие. Экологиялық білімнің интенсивтік дамуы көлемді қажеттілікке айналады. 

Студенттердің іс-әрекеттеріндегі экологиялық бағыттың күшеюі білім беру процесінің мақсаттарын, маз-
мұны мен әдістерін жетілдіру есебінен де қамтамасыздандырылады. Университеттегі оқу-тәрбие процесін 
экологияландыру мыналарды қамтиды: 

- болашақ мамандардың экологиялық тұрғыдан жауапкершілігін қалыптастырушы жағдайларды құру; 
- жеке тұлғаны қалыптастырушы жағдайлар мен әсерлер жүйесі тұрғысынан экологиялық-білімдік ортаны,  

сондай-ақ оның дамуы үшін әлеуметтік және кеңістіктік-заттық ортада бар мүмкіндіктер жасау; 
- аймақтық  материалдар негізінде оқу экологиялық жобаларын жүзеге асыру. 

 
Резюме 

В статье определяются сущность и цели экологического образования. Рассматриваются основные принципы 
экологического образования.  

 
Summary 

The authors justify the need for environmental education. Determine the meaning and purpose of environmental 
education. Consider Basic principles of environmental education. 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ  –  ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕ 
 

Т.М. Баймолдаев – Жалпы педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, 
 педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
Аңдатпа: 
Қазіргі таңда жастар тәрбиесі қоғамымыздағы рөлі артып отыр. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін, білім 

саласында жасалған алғашқы оң қадамдардың бірі –  қазақ мектептерінің көптеп ашылуы еді. Бұл бетбұрыс төл 
оқулықтарымыздың құрастырылуына, оқытудың жаңа технологияларының ендірілуіне  және тағы басқа игіліктердің 
жасалуына түрткі болды, яғни жас ұрпақты  төл мәдениеті негізінде тәрбиелеуге қол жетті. Жиырма жыл  ішінде 
қазақ халқының ұлттық санасы жаңғырып, өзін-өзі тану, өзінің ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін 
құрметтеу, ұлы тұлғаларын бүкіл дүниеге таныту, бай рухани қазынасын әлемдік өркениетпен ұластыру бағытында 
қыруар шаруалар атқарылды. Жастарымызды осы Мәңгілік Ел үшін қызмет етуге тәрбиелеу қоғамның басты міндеті 
болып табылады. 

Тірек сөздер: салт-дәстүр, сенім, транспаренттілік, төзімділік. 
  
Бүгінгі таңда  білім беру жүйесі – қоғамдық дамудың ең маңызды әрі шешуші элементтерінің бірі екені 

баршамызға аян, бұған қоса, мемлекеттің ғылыми-экономикалық  дамуының  қуат беруші құралы қызметін 
атқарып келе жатқаны да белгілі. 

Алайда, өткен ғасыр қазақ халқының тарихында қарама-қайшылықтарға толы болды. Кеңес үкметі  бір 
жағынан  халықты жаппай сауаттандыру ісін қолға алып, білім ошақтарының дамуына кеңінен мүмкіндік бер-
се, екінші жағынан одақтас республикаларды өз мәдениетінен, тілінен, тарихынан ажыратып, тек коммунистік 
идеологияға негізделген моральға тәрбиеледі.  Бұл ұлттық салт-дәстүрден ажыраған мәңгүрт ұрпақтың келуі-
не әкеліп соқты.  

Дегенмен, тәуелсіздік орнап, жоғалтқан құндылықтарымызды қайта қалпына келтіру бақыты бұйырды. 
1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің шешімімен «ҚазССР-нің мемлекеттік егемендігі 
туралы» декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет 
ретінде таныла бастады.Қабылданған декларация Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Бұл 
декларацияның қабылдануымен егемендігін мәлім ететін жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік 
бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздеріміз бекітілді. Қазақстанның егемендігі 
және территориясының тұтастығы саяси, құқықтық және экономикалық тұрғыдан дәйектелді. Осы кезден 
бастап демократиялық қоғам құру мақсатында ел ішіндегі қоғамдық-саяси құрылымға біраз өзгерістер енгізіле 
бастады. Бұл акт арқылы әлем картасындағы жаңа мемлекет – Қазақстан Республикасының негізі қаланды [1].  

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін, білім саласында жасалған алғашқы оң қадамдардың бірі –  қазақ  
мектептерінің көптеп ашылуы еді. Бұл бетбұрыс төл оқулықтарымыздың құрастырылуына, оқытудың жаңа 
технологияларының ендірілуіне  және тағы басқа игіліктердің жасалуына түрткі болды, яғни жас ұрпақты  төл 
мәдениеті негізінде тәрбиелеуге қол жетті. Жиырма жыл  ішінде қазақ халқының ұлттық санасы жаңғырып, 
өзін-өзі тану, өзінің ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін құрметтеу, ұлы тұлғаларын бүкіл 
дүниеге таныту, бай рухани қазынасын әлемдік өркениетпен ұластыру бағытында қыруар шаруалар атқарыл-
ды. Бұл қазақ халқының, алаш зиялыларының аңсаған арманы болатын.  

Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға қол жеткіздік. Бұл 
Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген саясатының нәтижесі – Еліміздің тыныштығы мен 
қауіпсіздігінің, көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығының арқасында болып отыр. 
Еліміздің тәуелсіздігі мен мемлекеттілігінің орныға түсуі, ұлттық қауіпсіздігі, экономикамыздың жедел 
қарқынмен дами беруі, Қазақстан халықтарының өз болашақтарына деген берік сенімі,  қазіргі замандағы 
өркениетті қауымдастық ортасында іргелі елге айналуы – стратегиялық негізгі бағыттарды құрайды. 

Қазақстанның әлемдік ұйымдардың жұмысына белсене атсалысуы, елімізді дүниежүзінің алдыңғы қатарлы 
мемлекеттерінің танып, мойындауына өз ықпалын тигізді. Сондай ұйымдардың бірі,  Еуропадағы қауіпсіздік 
пен ынтымақтастық жөніндегі кеңес.  

Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі кеңестің тәжірибелерін 
бөлісу мақсатымен, оның негізгі принциптерін басшылыққа алуға міндеттеме қабылдап, екі жақты тығыз 
байланыс орнатты.  Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі ұйымына қатысушы елдер мемлекет 
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және үкімет басшыларының жоғары дәрежедегі басқосуларына  Қазақстан Президенті  Н.Назарбаев қатысып, 
Лиссабон саммитінің пленарлық мәжілісіне төрағалық етті.  

Ал Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) төрағасы бол-
ды. Төрағалықтың басты нәтижелі түйіні – ЕҚЫҰ-ның онжылдық үзілістен кейінгі 2010 жылғы 1-2 желтоқ-
санда өткен Астана Саммиті. Оған дейінгі жоғары деңгейдегі басқосу 1999 жылы  Ыстамбұлда өткен болатын. 

Қазақстан бұрынғы кеңестік кеңістіктегі елдер арасынан ұйымға төрағалық еткен бірінші мемлекет болды. 
Бұл тарихи шешім мүше мемлекеттердің тең құқықтылығы қағидатының өз пәрменділігін сақтағанын көрсетті, 
сонымен қатар республикамыздың стратегиялық маңызды өңірдегі және бүкіл ЕҚЫҰ кеңістігіндегі барған 
сайын артып келе жатқан рөлінің мойындалғаны болды. Қазақстанның ЕҚЫҰ-дағы төрағалығының ұраны 
латынның төрт «T» әрпі болды: сенім (trust), дәстүр (tradition), транспаренттілік (transparency) және төзімділік 
(tolerance). Сенім – халықаралық қатынастарда барлық елдер үшін қажет басты ресурс,  соншалық мәнді 
тарихи өзгерістер кезінде ол өзінен өзі түсінілетін нәрсе бола алмайды. Дәстүр Қазақстанның ЕҚЫҰ-ның іргелі 
қағидаттары мен құндылықтарына адалдығын айшықтайды. Транспаренттілік мейлінше ашықтықты, «қосар-
ланған стандарттың» және «жіктеу шектерінің» жоқтығын, сонымен қатар қауіпсіздік саласында басты назар-
ды сындарлы ынтымақтастыққа бағыттауды аңдатады. Төзімділік – бұл мәдениеттер және өркениеттер 
арасындағы диалогтың  барған сайын артып отырған маңызын сезіну [2]. 

Еліміздің мұндай саяси қадамдары, жастарымызды республикамыздың қол жеткізген жетістіктерін мақтан 
тұтуға, отансүйгіштікке  тәрбиелеуде маңызы зор.  Көп ұлтты Қазақстан халқы үшiн Отансүйгiштiк сезiмiнiң 
рухани саладағы тату-тәттi тiрлiк, азаматтық келiсiмге ғана емес, мемлекеттiк материалдық негiзiн нығайтуға 
да тiкелей ықпалы бар. Отансүйгiштiк рух - қазақ елiнiң әлемдiк өркениеттi елдер көшiне қосылып, дүниежүзi-
лiк қауымдастықтан лайықты орын алуына мүмкiндiк беретiн бiрден-бiр күш. 

Қазiргi кезде республикамыздың егемендiгi мен бейбiтшiлiгiн сақтауда жастарды Қазақстандық патриотизм 
арқылы Отансүйгiштiкке баулуға үлкен мән берiлiп отырғандығы Қазақстан Республикасы Конституциясында, 
ҚР Бiлiм заңында, ҚР Мемлекеттiк Бiлiм бағдарламасында, ҚР тарихи сананы қалыптастыру, ҚР мәдени-
этникалық тұжырымдамаларында және ел президентiнiң әр жылдардағы республика халқына жолдаған 
жолдауларында, үкiметтiң қаулы-қарарларында, ғылыми-зерттеу жұмыстарында және күнделiктi басылым 
беттерiнде айқын аңғарылады. 

Мемлекет өз азаматтарының кең ауқымда білім алуына барынша мүмкіндік жасауда. Тіпті, тағдыр тауқы-
метімен шетелде жүрген қазақтардың да қамын ойлауда, көші қонды былай қойғанда дүниежүзінің 40 тан 
астам мемлекеттерінде тұрып жатқан қазақ диаспорасы балаларының арасында «Дарын» Республикалық 
ғылыми-практикалық орталығы «Қазақстан ата – жұртым, қасиетім – ана тілім» атты қазақ тілі мен 
әдебиетінен халықаралық олимпиаданы жыл сайын бір облыс орталығында өткізуді дәстүрге айналдырған. 
Аталған шара шетелдегі қандастарымыздың тіл мен әдебиетті ғана меңгеріп қоймай, ел экономикасымен де 
танысып, өзін осы мемлекеттің бір бөлшегі ретінде сезінуіне  түрткі болады.  

Бүгінгі таңда еліміздің жастарын тәрбиелеу де оңайға соқпай отыр. Олардың санасы батыстық мәдениетке 
еліктеп, бабалар өсиетінен алшақтап бара жатқандығы ойлантады. Американдық инженерлердің мынандай бір 
қағидасы бар екен: «Бастаған ісің автомобиль сияқты – өз бетімен ол тек төмен қарай жүре алады», яғни елдің 
болашағы аталған  жастар тәрбиесі арнайы ұйымдастырылуы  тиіс,  «Қараңғыны қараңғы деп сөккенше, бір 
май шам жақсаңшы» демекші, бүгінгі таңда оларды әрекет жасауға бағыттауымыз керек. Бұл орайда  баба-
ларымыздың өсиеттерін де тәрбие құралы ретінде пайдалансақ ұтатын жеріміз  көбейеді.  Мәселен, Шәкәрім 
Құдайбердіұлының мына сөздері жастардың ойында тұрса   

Ғылым тап, жас күніңде буын қатпай,  
Басында байқамассың дәмін татпай. 
Менің көрген жайымды сендер білсең, 
Ғылым үшін жүрер ең тыным таппай [3].  

Бұл осыдан бір ғасыр бұрын айтылса да дәл біздің заманымызға арналғандай. Данышпан Абай «Адам 
ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан 
азады», -[4] деген. Өткен ғасырдың басында ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтұрсынов «Білімді болуға – оқу, бай 
болуға – кәсіп, күшті болуға – бірлік керек», - [5]  дейді. Яғни адам болуға білім керек және ол сапалы болуы 
шарт, сонда ғана ол кәсіпке ұласады, кәсібі бар адамның байлыққа қол жеткізуі қиын емес. Байлықтың 
қызығын көруге ел керек, ал ел тек бірлігі болғанда сақталады.   
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Сен алаулап жанбасаң, 
Мен алаулап жанбасам 
Алаулап жанар 
Сонда кім?  

Әрине, бұл өлең жолдары  ел болашағы жалынды жастардың қолында екенін дәлелдей түседі. Ал жастарды 
тәрбиелеу ұлттық идеологияға байланысты.  

Үстіміздегі жылы жарияланған «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Елбасының Қазақстан халқына 
жолдауында «Мен қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға 
түсетінін көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін 
идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді.  Біз 
еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік Елордамызды тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры 
ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды етуге арналады.   Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті.  Ендеше, 
Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел! Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 
арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын 
Тәуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қа-
райтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық», [3] -  
деген болатын. Міне, жастарымызды осы Мәңгілік Ел үшін қызмет етуге тәрбиелеу қоғамның басты міндеті 
болып табылады.  

 
 

Резюме 
В настоящее время идея о «Мәңгілік ел» для воспитание молодежи имеет огромное влияние на общество. В 

научных исследованиях по проблемам национального воспитания учащейся молодежи отмечается: национальное 
самосознание личности выражает представление о национальной принадлежности, отношение к историческому 
прошлому нации. 

 
Summary 

Now the idea about "Eternal to the country" for education of youth has huge influence on society. In scientific researches 
on problems of national education of studying youth it is noted: the national consciousness of the personality expresses idea of 
a national identity, the relation to the historical past of the nation. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНДЕ  
ЖАСТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ КЕЛБЕТІН ҚАЛПЫТАСТЫРУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 
С.Ғ. Тәжібаева – п.ғ.к.,профессор  

 
Аңдатпа: 
Имандылығымызды бекітіп, жан-жақты, бауырларымызға үлгі көрсететін ұрпақ тәрбиелеу мақсатын көздейтін 

«Жастардың  ұлттық келбетін қалыптастыру» тұжырымдамасын ұсынамыз.  
Ұсынылып отырған тұжырымдамада тәрбие жұмысы жүйесінің жұмыс қабілеті мен өмір сүру қабілетінің тағы 

бір басты шарты – студент өзін-өзі басқару және студенттердің белсенділігін арттыруды дамыту болып отыр. Бұл 
тұжырымдамада жоғары оқу орнында білім беру үдерісінің басты аспектісін іске асыру тәсілі болуы мүмкін. Оны 
орындау үшін арнаулы бағдарламаларды дайындау керек.  

1. Жоғары оқу орнының  ұлттық тәлім тәрбие беру моделі. 
2. ЖОО тәрбие жұмысы жоспары. 
3. Студенттердің ғылыми қоғамының бағдарламасы. 
4. Салауатты өмір салтын құру. 
5. Жастар қоғамының жоспары. 
6. Жастарды отбасылық өмірге дайындау университетінің жоспары. 
Тірек сөздер: ұлттық тірбие, жастар, қоғамдық қатынас, материалдық орта. 
 
Жеке тұлғаның ұлттық сана сезімі мен мінез-құлқын ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық 

салт-дәстүрлерді меңгеруі негізінде қалыптастыруды ұлттық тәрбие деп айтамыз. 
Ұлттық мәдени құндылықтар дегеніміз – белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына тән зат, адами қадір-қасиет, яғни 

халық ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық құндылықтары. 
Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің бағдарлы идеялары туралы еліміздің Президенті Н.Назарбаев бір жина-

ғында мемлекеттік идеология мәселесін ұдайы есте ұстауымызды ескере келе былай деп жазады: “Бес арыс-
тарымызға арналған тарихи зерде кешенінде мен қазақстандық отаншылдық сезімін тәрбиелеуге көңіл бөлген 
едім. Қазақстанда тұратын әрбір адам осы елдің перзенті ретінде сезінбейінше, оның өткенін біліп, болашағына 
сенбейінше біздің жұмысымыз ілгері баспайды...”. Осы қағиданы әр ұстаз басты мақсат етіп алдына қойса, оқу 
тәрбие процесін ұйымдастыруда әр ата-ана мектепке көмек берсе, сонда ғана бәсекелестікке сай 50 елдің 
қатарына кіруге еңбек ететін ХХІ ғасырдың азаматын тәрбиелейміз.   

Бүгінгі таңда тәуелсіздікке, халқымыздың азаттығына байланысты ой, ойлау еркіндігі қажет. Сондықтан да 
тәрбиелік құрал бола алатын не керек дегенде жастарды ұлттық рухта тәрбиелеу керек дегеніміз жөн. Грек 
ғұламалардың айтуына қарағанда, адамның белгілі бір ұлтқа, халыққа тән екендігін айқын сезіну үшін бес 
түрлі шартқа толық жауап беруі тиіс екен. Мұны гректер айтқанымен бізге жеткізген осы бес шарттың белгісі 
тұл бойынан табылар тағылымды жан Мұхтар Арын ағамыз “Бес анық” кітабында: “Әр адам біріншіден өз 
ұлтының тілін жақсы білуі қажет. Екіншіден, сол ұлттың дінін терең менгергені жөн. Үшіншіден, сол 
ұлттық дәстүрін толық бойына сіңіруі тиіс. Төртіншіден, сол ұлттың тарихын бес саусағындай білгені 
абзал. Бесіншіден, сол ұлт мекендеген жердің ой-шұңқырын жақсы білуі шарт”. Осындай бес сипаттаманы 
бойына дарытқан адам ғана ұлттың толыққанды өкілмін деуге құқылы дейді.  

Көрнекті тұлғалар (әл-Фараби, ХV-XIX ғасырлардағы ақын-жыраулары Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, 
Ш.Құдайбердіұлы, М.Жұмабаев) шығармашылықтарының тәлім-тәрбиелік астарлары сөз болған бірқатар 
зерттеу мен мақалалалар ерте замандардан-ақ өмір қажеттілігінен туып, үнемі дамып келген халықымыз 
тәрбиесінің өзіндік бітімі мен болмысын, дербестігін түсінуге көмектеседі.  

Бүгінгі күн жағдайында халықтық педагогикалық ойларды бүгінгі тәрбие мен білім беру барысында жүзеге 
асыруға бағытталған біршама тәжірибе жинақталған. Бұлардың ішінде, әсіресе, халқымыздың тәлім-тәрбиелік 
ой-пікірлерін зерттеу, жинақтау, жариялау жолы Қ.Жарықбаевтың, С.Қалиевтың еңбектерінде айқын көрініс 
тапқан. Ал бірқатар ғалымдар (А.Көбесов, С.Қалиев, С.Ұзақбаева, К.Қожахметова және т.б.) еңбектерінің 
нәтижелері тарихи-педагогикалық проблеманың бүгінгі міндеттерін шешуде халық даналығын басшылыққа 
алуды жүктейді.  

Бүгінгі таңдағы білім беру жағдайында ұлттық тәрбиенің ерекшеліктерінің есепке алыну қажеттілігін 
көрсетеді.  
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Осы орайда, халқымыздың тарихи жолында жинақтаған тәрбие-тәжірибесі мен педагогикалық ойлары 
көрініс беретін салт-дәстүр, халық шығармашылығының түрлі жанрлары, шаруашылық кәсібі, қоғамдық өмірі, 
материалдық мәдениет ескерткіштері мектептің оқу-тәрбие үдерісінде оқушының ұлттық келбетін қалыптас-
тырудың негізі болуы қажет.   

«Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде, - дейді, елбасы Н.Назарбаев, оларға жастайынан имандылық пен 
салауаттылық қасиеттерді сіңіре білсек, сонда ғана біз ұлттық рухы дамыған Отанының гүлденуіне өз үлесін 
қоса алатын азамат өсіре аламыз”. 

Қазақ дініне, тіліне берік болған халық. Сондықтан да біздің жастарымыз өз ұлтының тарихын тереңнен 
оқып, зерттеген сайын рухани күш-қуаты арта түспек. 

Жан жақты жарасымды дамыған, көркіне ақылы сай, адамгершілігі мол жігіттің сұлтаны, асыл ару 
тәрбиелеу халық арманы болғандықтан нағыз ел қамын жер азамат тәрбиелеу қазақ мектебінің басты мақсаты 
болуы керек екенін әр ұстаз есінде сақтауы қажет.  

Құрметті ұстаздар! Имандылығымызды бекітіп, жан-жақты, бауырларымызға үлгі көрсететін ұрпақ 
тәрбиелеу мақсатын көздейтін «Жастардың  ұлттық келбетін қалыптастыру» тұжырымдамасын ұсынамыз.  

Тұжырымдама төмендегі бөлімдерден тұрады: 
1. Жастардың ұлттық келбетін қалыптастыру тұжырымдамасының мақсаты мен міндеттері. 
2. Студент жастардың рухани-адамгершілік дамуындағы кейбір тенденциялар. 
3. Жоғары оқу орнында  тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері. 
4. Жоғары оқу орнында тәрбиелеу ұстанымдары.  
5. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын ұйымдастыру моделі. 
6. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық шарттары. 
7. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысының мазмұны. 
8. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын басқару. 
І. Жастардың ұлттық келбетін қалыптастыру тұжырымдамасының мақсаты мен міндеттері 
Мақсаты:  
Жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісінде қоғам талабына сай, жан жақты жарасымды дамыған, 

көркіне ақылы сай, адамгершілігі мол жастарды  тәрбиелеу.  
Міндеттері: 
Жоғары оқу орнының оқу тәрбие-үдерісі арқылы жастар бойында төмендегідей қасиеттерді қалып-

тастыру: 
 ұлттық санасы, азаматтылық, отансүйгіштік қасиеттері болып елінің экономикалық және мәдени дамыған, 

әлемдік қоғамда сай орны  керек; 
 өзгеріп жатқан өмір жағдайларына бейімделе білу; 
 әлеуметтік-саяси жағдайда, өз көзқарасы мен сеніміне, адамгершілік мұратына және ізгіліктік құндылық-

тарға сүйене отырып мақсат қоя білуі керек; 
 заңды сыйлайтын және әлеуметтік жауапкершілікті болуы қажет, азаматтық ерлігі, ішкі еркіндігі мен 

өзіндік ар-намысы болуы керек; 
 жанашыр, өнегелі, парасатты, әлемдік мәдениет пен өркениетті тани білуі және сыйластық сезімді 

қабілеттері болуы керек; 
 өз денсаулыған қалпына келмейтін өмірлік ресурс ретінде бағалау; 
 әлемдік және ұлттық мәдениет құндылықтарын бағалай білуі керек. 
 
ІІ.Жастарды  рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі кейбір тенденциялар 
 
Ұжымдағы (ортадағы) жағдайды сараптау қоғамдағы оң жақты өзгерістермен қатар жағымсыз 

тұстарды да анықтауға көмектеседі: 
 Еліміздегі бүгінгі күнгі жастар – нарықтық реформа және өзгерген қоғамдық қатынастар жағдайында 

өскен ұрпақ. Бұл жастардың құндылық бағыттылығына қалай да болса бір әсерін тигізді. Сондықтан бұл 
ортада дарашылдық, прагматизм, материалдық байлықтарға талпыну, кейде қандай да болсын жолмен жетуге 
тырысу басым болып отыр. 

 Қоғамдық өмірге жеке қатысуды жастар өз қызығушылығы мен қажеттіліктерін ескере отырып түсінуге 
тырысады; қоғамда болып жатқан, өздерінің тағдырына әсері бар саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдениеттік 
үрдістерінің маңыздылығын түсіну, олардың бұл үрдістер туралы аз хабардар болуымен қатар жүреді. 
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 Сапалы білімді алдыңғы қатарлы әлеуметтік құндылық деп санайтын жастар ұрпағы қалыптасуда. Олар 
сапалы білімді кәсіптік жоғарлауға, материалдық байлық, жоғары әлеуметтік мәртебеге жету жолы деп 
санайды.  

 Тұлғаның дамуына көмектесетін көптеген жаңа мүмкіншіліктеріне байланысты (ғылыми, мәдени 
ақпараттар ағымы; компьютерлендіру, шетелде оқу, т.б.) шығармашыл, талантты жастар саны көбеюде. Олар 
өздерін ғылымда, өнерде және спортта көрсете біледі.  

 Жастар ұйымдары, қозғалыстар, бірлестіктердің саяси бағытта емес, болашақ кәсіптік іскерлік бағытында 
құрылу тенденциясы байқалуда. Бұған жастар ұйымдарын құру, оған мүше болу, жеткіншектің тандап алған 
бағытына, іс-әрекетіне қызығушылықтары, өзін көрсете білуі, өз ойлары мен көзқарастарын айта білуі дәлел 
болады. 

 Жастардың ішінде “Ақша бәрін шешеді” деп ойлайтындары да кездеседі. Сондықтан олар үшін алатын 
білімнің сапасы және өздігінен білім алуға талпыну екінші орынға қойылады. 

 Кейбір жастар “Батыстың өмір сүру салтын” қалайды (жігіттер, қыздар – мансапқорлықты, өмірде бірінші 
болу, жоғары әлеуметтік мәртебе, материалдық байлық, т.с.с.), ал кейбір жастар дәстүрлі діни құндылықтарды 
бағалайды, иманжүзді жастар саны көбейген. 

 Жастардың көп бөлігі жалпы мәдениетінің төмендігімен (оның құрам-бөліктері: адамгершілік, құқықтық, 
саяси, тұрмыстық мәдениет, қарым-қатынас мәдениеті) сипатталады.  

 Жастардың денсаулығының бұзылуы, нашақорлықтың, алкоголизмнің өсуі,  венерологиялық  аурулардың 
көбеюі байқалуда. 

 
ІІІ. Мектепте оқушының ұлттық келбетін қалыптастырудың мақсаты 
 
Жастардың ұлттық келбетін тәрбиелеу дегеніміз – оқу-тәрбие үдерісінде, өзін-өзі тәрбиелеуде, өздігінен 

білім алуда оқушылардың жеке көзқарасы, ұлтжандылық, адамгершілік өлшемдерінің, жалпы мәдени-
кәсіптік қабілетінің қалыптасуына бағытталған ата-ананың көмегімен іске асатын тәрбиеленуші мен 
тәрбиешінің өз ара іс-әрекеттері деп білеміз.  

Жастар бойына ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, сақтауға тәрбиелеуде белгілі әлемдік, отандық 
ғалымдарымыздың еңбектеріне тоқталып өтелік.  

Белгілі педагог К.Ушинский “Халықтың (этностың) тәжірбиесінде педагог та жоқ, педагогика да жоқ” 
дейді. Ал Аристотель “Біз бала тәрбиелеуде халық тәжірбиесіне сүйенеміз” деп жазады. 

Педагогика және психология ғылымдарының докторы Қ.Жарықбаев “Еліміз бен жеріміздің түпкілікті 
иегері – қазіргі қазақтардың психологиясында осы этносқа ғана тән біртұтас ұлттық ерекшелік бар деп айту 
қиын. Өйткені, қазақ этносының бүкіл тыныс-тіршілігінде, отбасындағы әдеп-ғұрып пен салт-санасында 
көрініс беріп жүр. Бірақ, кейбіреулер айтып жүргендей, бұрын  

Әрбір мәдениетті, білімді адам өзінің кәсіптік, дүниетанымдық деңгейін ұлттық мәдениетпен ұштастыра 
білуге міндетті. Мәдениетті болу үшін білімді болу міндет. Білімді болғанмен ұлттық мәденитті игермеген 
болса, ондай тұлға ұлт алдында мәңгүрт, мәдениетсіз болып көрінеді де, халықтың наразылығына ұшырайды. 
Кәсіптік-мұрагерлік әдеп (мәдениет) сақталған жерде дамыған дарынның мәдени жемістері көрінеді. 

Білім беру мен тәрбиелеудің мақсатын айқындау үшін қазақ білімпазы Ж.Аймауытовтың мына сөздерін 
еске алған жөн. Ол “Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен 
ашылған саналы ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты осы. Мектеп осы 
бағытта баланың келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керек” деген екен. 

Қоғамның қазіргі жағдайы, еліміздегі саяси, экономикалық және рухани өмірінде болып жатқан жағдайлар 
азаматтарды тәрбиелеуге, тұлғаның білім беру ұйымдарында интеллектуалды және шығармашылық қабілет-
терінің қалыптасу мәселесіне жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді. Қоғамдық ұйымдар, бірлестіктер, 
шығармашылық ұжым сияқты мектептер арқылы оқушы болашақ мамандығына қажетті нақты өмірлік бағыт-
ты ұйымдастырушылық білікті, тұлғалық қабілеттерді меңгереді. 

Осыдан келіп, мектеп оқу үдерісі мәселесін шешумен қатар тұлғаның дамуына, өзін танытуына, қабілет-
терін жетілдіруге жағдай жасауы қажет. 

Оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының мазмұнының мақсаты мен міндетін анықтауға негізгі педа-
гогикалық үдерістің бірегейлігінің идеясы, оның субъект – субъектілік сипаты, оқу тәрбие үдерісіне тұлғалық-
әрекеттік қатынасы сияқты әдістемелік идеялар алынған.  

Біздің қоғамның дамуының әлеуметтік-саяси шарты оқушылардың ұлтжандылық және азаматтық, 
адамшершілік қасиеттерін қалыптастыру идеясын ең басты деп қарастырады. Бұл тұжырымдаманың да негізі, 
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жастар  бойында тұлғаның ұлтжандылық, адамгершілік және азаматтық, кәсіптік бағалы қасиеттері мен 
салауатты өмір салтын ұстауды қалыптастыру болып отыр. 

Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысын ұйымдастыру міндеттері 
 Жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда жастардың  кәсіптік таңдауларына және 

қажеттіліктеріне,қызығушылықтарына сараптама жасау. 
 Тәрбиелеу, адамгершілікті дамыта оқытуды ұйымдастыру. 
 Жастар бойында ұлтжандылықты, азаматтылықты және намысқорлық қасиеттерді қалыптастыру. 
 Оқу-тәрбие үдерісінде өздігінен жұмыс істеуде, жастардың әлеуметтік белсенділігін дамытуға жағдай 

жасау; студенттердің тиімді өзін-өзі басқаруын ұйымдастыру. 
 Оқу және оқудан тыс іс-әрекетте мәдениеттілік аспектісін іске асыру, тұлғаның жан-жақты болуын 

қалыптастыру. 
 Жоғары оқу орнының  ізгілікті дәстүрлерін қалыптастыру, оны әдетке айналдыру. 
 Оқудан тыс уақыттағы тәрбие жұмысының жаңа, әр түрлі формаларын іздеу және енгізу. 
 Жоғары оқу ұстаздарын оқу-тәрбие үдерісін оқушының ұлттық келбетін қалыптастыру тұрғысында іске 

асыру және сабақтан тыс тәрбие жұмысын жүргізуге дайындау. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1сурет. Жастардың  ұлттық келбетін қалыптастыру

Тұлғасын 

 

 

 

Жастар 

орта 

қоғам 

ұстаз 

ұжым 

ата-ана 

отбасы 
тәрбиесі 

өзін-өзі 
тәрбиелеу 

Қарым-қатынас 
мәдениетін 

қалыптастыру 

Тұлғаның өз 
белсенділігін 

көрсетуіне жағдай 
жасау 

Ұлттық салт-сананың өмірдегі қолданылмалы көріністері:  
рәсімдер, рәміздер, ырымдар, тыйымдар, жөн-жоралғылар, діни уағыздар, 

сенімдер, кісілік рәсімдері, перзенттік парыз, адамгершілік борыш 
Жастардың ұлттық қасиеттері:  

меймандостық, кісілік, сыйласымдылық, имандылық, кішпейілділік, 
кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, өнерпаздық, шешендік, 

ақынжандылық, сыпайылығы, мәдениеттілігі 
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ІV. Жоғары оқу орнындағы  тәрбиелеу ұстанымдары 
 
ЖОО тәрбиелеу ұстанымдары – мазмұны ұйымдастыру формаларын айқындайтын негізгі идеялар, тәрбие 

үдерісінің әдістері және оның жалпы заңдылықтары мен мақсаттары болып табылады. Қазіргі әлеуметтік-
экономикалық жағдайда орта мектепте тәрбиелеудің өзекті ұстанымдары мыналар: 

1. Тәрбиелеудің қоғамдық бағыттылығы. 
2. Тәрбиелеу мен оқытудың бірегейлік ұстанымы. 
3. Тәрбиелеудің ізгілікке бағытталуы. 
4. Оқу-тәрбие үдерісін демократизациялау. 
5. Тәрбиеге әрекеттілік ықпал ету. 
6. Ұжым арқылы тәрбиелеу. 
7. Оқу-тәрбие үдерісінің мәдениеттілік бағыттылығы. 
8. Оқу-тәрбие үдерісінің халықтық педагогикаға негізделуі 
9. Педагогикалық ұжымның студенттерге қоятын талаптары бірдей болу қажеттілігі. 
1. Тәрбиелеудің қоғамдық бағыттылығы, немесе жастарды тәрбиелеудің сипаты мен мазмұны елі мен 

халқының әлеуметтік қажеттілігіне сәйкес келуі. Қазіргі кезеңдегі жоғары оқу орнындағы  тәрбие жұмысының, 
басты мақсаты адамгершілік жағынан жетілген, әлеуметтік белсенді, өзін дамытуға қабілеті бар, кәсіптік 
компонентті тұлғаны қалыптастыруды шешуге бағынышты болу керек. 

2. Тәрбие мен оқытудың біргейлік ұстанымы. Оқыту және тәрбиелеу үдерісін ойша және практикада 
ажырату өте қиын, өйткені бұл бірегей педагогикалық ұстанымдарды интеграциялау жағдайында (педагогика-
лық үрдісте ізгіліктік және тәрбиелеудің іскерлік, тұлғалық ықпалы идеясының негізінде) қиынға соғады. 

3. Тәрбиелеудің ізгілікке бағытталуы, тұлғалық ықпал. Бұл білім алушының тұлғасына ізгілікті қарым-
қатынасын және педагогтың оған ақиқат ретінде қарауын қарастырады. Осыған сүйене отырып, тәрбиелеуді 
білім алушының қызығушылығына, қабілетіне, мүмкіншілігіне қарап, оның құқын, адамгершілігін бағалап, 
ақылға қонымды, әрі оның мүмкіндігі жететіндей талаптар қойып, өзін-өзі тануға бағыттап тәрбиелеуге 
ынталандыру керек. 

4. Оқу-тәрбие үдерісін демократизациялау. Педагог пен білім алушының қарым-қатынасы мен бірге еңбек 
етуі - білім алушының оқу үдерісінің субъектісі ретінде мойындалуы. Бұл тәрбиелік арақатынасқа “жасырын” 
сипат беріп, тікелей педагогикалық әсер етудің императивті тәсілдерін қолданбауға көмектеседі. 

5. Тәрбиедегі әрекетшілдік ықпал ету. Тәрбиелеудің тиімділігі, тұлғаның әлеуметтік және кәсіптік құнды 
қабілеттердің қалыптасуы – оқушылардың іс-әрекетінің әр түріне (оқу, оқудан тыс жұмыстар) белсенді 
қатысуына, оқушылардың кәсіптік іскерлігінің сабақтан тыс тәрбие жұмысымен байланысына, олардың 
мазмұны мен ұйымдастыру тәсіліне негізделуі қажет.  

6. Ұжым арқылы тәрбиелеу. Жастардың тұлғасының қабілеттерін қалыптастыруға қажетті жағдай оқушы 
ұжымда оқу үдерісінің (іскерлік, жеке, интеллектуалды, оқу-еңбек, өзіндік шығармашылық, т.б.) басқа да қа-
тысушыларымен қарым-қатынас жасай алатын кезде болады. Және де бұл кезде тұлғаның белсенді өмірлік 
позициясының, қоғамдық өмірге қажетті тәжірбиенің қалыптасуына, азаматтық қалыптасуына жағдай жаса-
лынады. Бұл үдерісте белгілі бір кезеңде қалыптасатын оқушылардың өзін-өзі басқару органдары басты рөл 
атқарады. Ұжымның барлық ақиқатқа негізделген дәстүрлерінің қалыптасуы және бекітілуі үлкен маңызға ие 
болады. 

7. Тәрбиелеу мәдениеті, оқытудың мәдениеттілік бағыттылығы. Тұлғаның әр түрлі мәдениет аспекті-
лерінің ұлттық мәдениет және  басқа елдер мәдениеті негізінде қалыптасуы; ұлтжандылықты, отансүйгіштікті, 
азаматтылықты, тарихты еске сақтауды дамыту; ұлттық өзін-өзі тану мен мейірімділіктің қалыптасуы. 

8. Оқу-тәрбие үдерісінің халықтық педагогикаға негізделуі. Жастар  бойына ананың бесік жырынан баста-
латын қарым-қатынас, іс-әрекет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр тәрізді уақыт тезінен өткен халықтық педагогиканың 
тағылымдарын дарыту арқылы иманды ұл, ибалы қыз тәрбиелеу. 

9. Педагогикалық ұжымның оқушыларға қоятын талаптары бірдей болу керектігі. Бұл ұстанымда тәрбие 
әсерінің тұтастығы (педагогикалық талаптардың бір-біріне қарсы келмейтін іс-әрекеттер мен әлеуметтік 
жағдайдың біртұтастығы) сияқты тәрбие үдерісінің заңдылығына қалыптасады. 
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V. Жоғары оқу орнында жастардың  ұлттық келбетін қалыптастырудағы  
тәрбие жұмысын ұйымдастыру моделі 

 
Бұл модель ұлттық құндылықтарды іріктеп, тәрбие процесіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған асыл 

мұралық рухани байлығымен болашақта ел билейтін ұрпақтарды сусындатып, отбасында да, мектепте де 
ұлтжандалылық пен отаншылдыққа баулып, өз халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын 
тұлғаларды тәрбиелеуді мақсат етеді. 

Тәрбиелеу тәсілінің жүйелігі жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысының негізгі төрт бағытының қалыптас-
қан мақсаты мен міндетінен көрінеді. Әр бағыт бойынша тәрбие жұмысы сабақта және сабақтан тыс уақытта 
ұйымдастырылады. Белгілі бір бағыт бойынша жұмыс формасын ерекшелуге мүмкін емес, өйткені әрбір бағыт 
бірнеше тәрбие жұмыстарын атқаруға көмегін тигізеді. 

VI. Жоғары оқу орнында жастардың ұлттық келбетін қалыптастырудағы тәрбие жұмысын ұйымдас-
тырудың  педагогикалық шарттары 

Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын іске асыру шарттарына – тәрбиелеу ортасын құру. Тәрбиелеу ортасы 
негізгі екі компоненттен – қоғамдық қатынас, материалдық ортадан құралады. 

Қоғамдық қатынас, рухани құндылықтар – адам бойындағы қалыптасқан имандылық қадір-қасиеттерге, 
материалдық орта – материалдық құндылықтарға, адамдардың қолымен жасалған тұтыну заттары мен кәсібіне 
негізделеді. 

1. Қоғамдық қатынас:  
 Өзімізді өзіміз бағалай білу – ұлттық байлығымызды игеру, ұлттық санамызды дамыту мәдениетін 

қалыптастыру.  
 Жоғары оқу орнындағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, тұлғаны сыйлау атмосферасын жасау, 

бұл әкімшілік пен оқытушылардың оқушыға деген авторитарлық қатынасын жеңуге жағдай жасайды; 
 Оқытудың жаңа технологиясын енгізу кезінде білім алу траекториясын таңдау мүмкіншілігін жасау; 
Жаңа технологияны оқыту элементін енгізу: оқылатын материалдарды талқылау тәсілдерін пайдалану; оқу 

материалының дәлелдігі, студенттерге оқылатын мәселеге баламалы ықпал ету тәсілдері туралы мәлімет-тер 
беру, осы тәсілдері зерттеуге жағдай жасау т.б.; 

 Тұлғаның өз белсенділігін көрсетуіне жағдай жасау: әр түрлі шығармашылық байқауларды өткізу, 
шығармашылық жобаларды іске асыру; оқушылардың өзіндік шығармашылық ерекшеліктерін көрсетулеріне 
қолдау көрсету; 

 Жоғары оқу орны ішіндегі мәселелерді жария ету, талқылау; 
 Жастардың өзін-өзі басқаруының нақты функциялануы, осы үдерістегі демократиялық шараларды 

оқушылардың тәжірибеде меңгеруі; 
 Өнерге баулу: формалды емес байқаулар, фестиваль, концерт, кештер, жеке жұмыстарының көрмесін 

ұйымдастыру және т.б.; (концерт, спектакль көрмеге бару; клуб, қызығушылыққа байланысты үйірмелер 
ұйымдастыру, мәдениет саласындағы болып жатқан оқиғаларды талдау); 

 Жоғары оқу орнында (газет, оқу телеарнасындағы жаңалықтар) ақпарат құралдарын жасау; 
 Педагог тұлғасының тәрбиелік күшін өзекті ету; 
 “Әдепті студент”, “Ең іскер тәлімгер” байқауларын өткізу. Байқауға қатысушы оқытушыларға қолдау 

көрсету; 
2. Материалдық орта. 
 Оқу барысында студенттер мен оқытушыларға ыңғайлы әрі денсаулыққа қолайлы жағдай жасау; 
 Оқу бөлмелерінің және оқу құралдарының санитарлық – гигиеналық талаптар мен нормаларға сай болуы; 
 Мектепте кабинеттер, кіре беріс дәліздер және басқа бөлмелерінің эстетикалық безендірілуі; 
Оқу ғимаратында қосымша бөлмелердің (рекреация, асхана, буфет, шешінетін орын, т.б.) болуы. 
Материалдық ортаны қалыпты жағдайда ұстау үшін оқушылармен тұрмыстық мәдениетті қалыптастыру 

мақсатына жұмыстар жүргізіледі, мектеп ішінде және сыртында тазалық сақтау үшін әр түрлі іс-шаралар 
ұйымдастыру керек, белгілі бір ережелерді енгізіп, олардың орындалуын қадағалау. (Мысалы, оқу орны 
территориясында шылым шегуге тыйым салу.) 
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VII. Жастардың ұлттық келбетін қалыптастырудағы жоғары оқу орнында 
 тәрбие жұмысының мазмұны 

 
ХХІ ғасырдың студенті – ұлтжанды, білімді, жан-жақты, ерекше ойлайтын, көзқарасы кең, азаматтық 

белсенді, рухани-адамгершілік және кәсіптік жұмысқа дайын, қабілетті болуы керек. Ол жеке қатынастар 
құруға психологиялық дайын болуы, басқалардың көзқарасын сыйлай білуі, мейірімді болуы, қиын өндірістік 
және тұрмыстық шиеленісті жағдайлардан шыға білуі керек. Оның басты капиталы – тұлғаның қоғам, отбасы, 
ұжым алдындағы және өзіне деген жауапкершілігі. 

Осыған орай Жоғары оқу орнында жүргізілетін тәрбие жұмысы жеке тұлғаның төмендегідей қасиеттерін 
қалыптастыруға бағытталуы тиіс: 

 Тұлғаның өзгеріп жатқан өмір жағдайларына бейімделе білуі. 
 Ұлттық санасы, азаматтық, отансүйгіштік, ұлтжандылық қасиеттері болып елінің экономикалық және 

мәдени дамыған, әлемдік қоғамда сай орны бар зиялы мемлекет болып қалыптасуына атсалысуға талаптануы 
керек. 

 Заңды сыйлап және әлеуметтік жауапкершілікті болуы, азаматтық ерлігі, ішкі еркіндігі мен өзіндік ар – 
намысы болуы керек; 

 
1-сурет. Жастардың ұлттық келбетін қалыптастырудағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру моделі 
 

 Өзін объективті бағалайтын және өзін дамытатын қабілетті болуы керек; өз қабілеті мен мүмкіншілігін 
сезініп, оны іске асыра білуі тиіс; өздігінен шешім қабылдап, оны шеше білуі және алдына мақсат қоя білуі, 
жағдайды алдын ала болжай білуі қажет; 
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 Өмірде бар жағынан жоғары әлеуметтік белсенді болуы, жаңаны іздеуге өмірлік және кәсіптік мәселе-
лердің стандартты емес шешімдерін табуға қабілетті болуы керек; әлеуметтік–экономикалық жағдайда 
бәсекелестілікке қабілетті болуы керек; 

 Жанашыр, өнегелі, парасатты, әлемдік мәдениет пен өркениетті тани білуі және сыйластық сезімді 
қабілетті болуы керек; 

 Өз денсаулығын қалпына келмейтін өмірлік ресурс ретінде бағалауы тиіс; 
 Ұлттық салт-дәстүр, мәдениет байлықтарын бағалай, қастерлей білуі керек; 
 Жоғары оқу орнында жеке тұлғаның аталған қасиеттерін қалыптастурға арналған тәрбие жұмысының 

негізгі бағыттарына. 
1. Тұлғаны ұлтжандылық, отансүйгіштік, азаматтық, ерлік пен намысқорлыққа тәрбиелеу.  
2. Адамгершілік, әдептілік пен ізгілікті тәрбиелеу, көпмәдениетті тұлғалық қабілеттерін қалыптастыру. 
3. Тұлғаның кәсіптік бағытталған қабілеттерін қалыптастыру. Еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 
4. Тұлғаны салауатты өмір салтына бағытталуын қалыптастыру. Тән және жан сұлулығы тәрбиесі. 
1. Тұлғаны ұлтжандылық, отансүйгіштік, азаматтық, ерлік пен намысқорлыққа тәрбиелеу. 
Тұлғаның ұлтжандылығының, отансүйгіштігінің, ерлік рухы мен азаматтылығының қалыптасуы. Оқу 

уақытында бұл бағыт бірінші кезекте әлеуметтік ізгіліктік цикл пәндерін (тарих, саясаттану, мәдениеттану, 
өлкетану, тілдер) меңгеруде және адамгершілік сезінуде іске асады. Мұнда көбінесе пікірталас, диспут, дебат, 
рөлдік ойындар, “дөңгелек стөл”, т.б. сияқты оқу үдерісін ұйымдастыру формалары талап етіледі. 

Оқудан тыс уақытта тұлғаны ұлтжандылыққа, отангүйгіштікке тәрбиелеуге тек отаны туралы, оның 
тарихының жарқын кезеңдері туралы, алдыңғы қатарлы азаматтары, мәдениеті, өнері туралы білім алуға ғана 
емес, естерінде жарқын сезімдерді басынан өткізетіндей әдістермен жұмыс істеу керек (қызықты таным 
жорықтар, атақты адамдармен кездесу, жорықтар, өлкетану жұмыстары, фестиваль, байқау, концерт, ұлттық 
мейрамдар, өнерді сүюшілердің үйірмелері мен клубтары, спектакль, кино және т.б. көру). 

2. Адамгершілік, әдептілік пен ізгілікті тәрбиелеу, көпмәдениетті тұлғалық қабілеттерін қалыптастыру. 
Бұл үдеріс оқу уақытында екі жолымен іске асады: 
Жастармен қарым-қатынас кезінде адамгершілік тәжірбие жинау; 
Әлеуметтік-ізгілктік циклдегі пәндер мазмұны (этика, эстетика, әдеп сабақтары мәдениеттану, тілдер және 

т.б.) рухани сезіну және меңгеру арқылы. 
Жастарды  тәрбиелеуде педагог тұлғасының рөлін бағалау қиын. Педагогтың тәрбиелік әсер ету қасиет-

теріне: кішпейілдік, ұқыптылық, сөйлеу мәдениеті, білімдарлығы, талап етушілігі, жауапкершілігі, бағалауда 
әділ болуы, парасаттылығы және кінәмшылдығы жатады. 

Оқудан тыс уақытта студенттерге “қарым-қатынас мәдениеті”, “өзін-өзі тану”, “өзін-өзі бағалау”, 
“жігерлілік мінез”, “сезімдер”, “эмпатия” сияқты түсініктермен басқа адамды тану құралы ретінде танысады. 
Сондай-ақ, олар тренинг көмегімен әсерленгіш, психикалық күйін өздігінен басқару негізімен жеке тұлғалар 
арасындағы келіспеушіліктерді шешу тәсілдерімен танысады. 

Оқудан тыс уақытта тәрбие жұмысының әр түрлі формаларын іске асыруға болады: адамгершілік мәселе-
леріне, өнерге, ұлттық мәдениетке және т.б. арналған сынып сағаттары, этикалық театр, концерт, үйірме, 
қызығушылыққа байланысты клубтар және т.б. 

3. Тұлғаның кәсіптік бағытталған қабілеттерін қалыптастыру. Еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 
Әрбір мамандық профессиограммасында сол болашақ мамандық иесінің кәсіптік спецификалық қасиеттері 

ерекшеленуі керек. Сонымен бірге, кез келген мамандықты игерудегі тұлғаның маман ретінде қалыптасуында 
тұлғаның жетекші қасиеттері деп – білуге талпыну “оқи білу”, кәсіптік мәселелерді шығармашылық тұрғыдан 
шешу қабілеттерін айтамыз. 

Бұл бағыттың оқу уақытында іске асуы тәрбиелеу, дамыта оқытуды (немесе сендіре оқытуды) ұйымдас-
тыруға байланысты. Осы мақсатта инновациялық технологиялар, белсенді оқыту (проблемалық оқыту, ұжым-
дық шығармашылық іс-әрекет тәсілі, пікірталас, дебат, миға шабуыл, тренинг, ойындық жобалау, іскерлік 
ойындар, т.б.) тәсілдері қолданылды. Бұл үдерісте оқушылар өз күшімен жаңа білім алады, және оларда өнімді 
қарым-қатынас дағдысы, ұйымдастырушылық білігі, таразылау қабілеттері, мәселені шешудің дәстүрлі және 
дәстүрлі емес жолдары мен құралдарын іздеу қабілеттері қалыптасады. Оқу үдерісі кезіндегі бәсекелестікке де 
қолдау көрсету керек. Бұл ойын тәсілдері арқылы іске асыруға көмегін тигізеді.  Оқушылардың жеке қасиет-
терінің дамуында зенрттеушілік мәдениетін қалыптастыратын әр түрлі оқу – зерттеушілік жұмыс түрлері 
маңызды орын алады. 

Оқудан тыс уақытта тұлғаның кәсіптік бағалы қабілеттерінің қалыптасуы оқушылар ғылыми – зерттеу 
жұмысының әр түрлі формаларын қолдана зерттеушілік мәдениеті (егер де бұл оқу бағдарламасына 
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енгізілмеген болса) сияқты арнаулы факультатив курстар өткізіледі. Бұл арнаулы курстарда оқушылар ғылыми 
әдебиеттермен жұмыс істеуге дағдыланды (мәлімет іздеу, әдебиеттерді оқу, түсініктеме беру, реферат жазу); 
жеке мәтін жазуға дағдыланды, еңбекті ұйымдастыруға дағдыланды.  

5. Тұлғаны салауатты өмір салтына бағытталуын қалыптастыру. Тән және жан сұлулығы тәрбиесі 
Оқу уақытында міндетті түрде денсаулық сақтайын жағдайлы ұйымдастыруға үлкен мен беру керек: 

санитарлық-гигиеналық нормаға сай оқу бөлмелері мен құралдар, тиімді құрастырылған сабақ кестесі, ЖОО 
дене шынықтыру студенттерге қызықты түрде міндетті болған кезде ғана мақсатына жетеді. 

Ал оқудан тыс уақытта оқу орындарының спорттық  ұйымдары (секция, клуб), жастардың бос уақыттарын 
формалды емес ұйымдастыру (сайыстар, туристік  жорықтар, “демалыс күннің жорықтары”, жазғы балалардың 
уақытша ұжымы, әр типтегі лагерьлер, т.б.) бірінші орынға шығады. 

Сонымен қатар, жастар бойында салауатты өмір салтының арнаулы біліктері мен дағдыларын қалыптасты-
ру қажет. Оған зиянды заттарды пайдаланудың, нашақорлықтың, шылым шегудің алдын алу бағдарламалары 
жасалынып, дәрігер, психолог және басқа мамандардың қатысуымен тренинг, рөлдік ойындар, т.б. өткізіп 
отыру керек. 

 
VIII. Жастардың  ұлттық келбетін қалыптастыруда ЖОО тәрбие жұмысын басқару 

 
Бұл модель бойынша қызметті ұйымдастыру, тәрбие жұмысы тәжірибесіне енгізу жоғары оқу орнының 

тәрбие жұмы жұмысы жөніндегі проректорға (тәрбие жұмысы жөніндегі  ректордың орынбасары) жүктелуі 
мүмкін. 

Тәрбие жұмысы бойынша тәлімгерлер кеңесі, негізгі алқалық ұйым болып табылады. Оның құрамына 
жалпы мектептің іскер тәлімгерлер, студенттердің өкілдері, факультет деканының тәрбие ісіндегі орынбасар-
лары, тұрақты шығармашылық ұжымдарының басқарушылары кіреді. Шығармашылық ұжымдардың басқару-
шылары. Бұл орган ЖОО тәрбие жұмысын алдын ала кешенді жоспарлауды іске асырады және үйлестіруші 
қызметін атқарып жоспардың іске асуын, қызығушылық мониторингін өткізу, жастардың құндылық нысана-
ларын, мәдени бос уақыт іс-әрекеттерін ұйымдастыру. 

 
 

Резюме 
Данная стаья отражает концептуальные идеи организации национального воспитания в вузе. В содержании 

концепции даны цель, задачи направления работы с будущими учителями в организации внеучебной деятельности 
студентов в вузе. Моделирование национального воспитания и ее методика проведения в уңправлении 
воспитательным процессом вуза. 

 
Summary 

The aim of this article to reflect conceptual ideas of national education organization in higher educational institutions. The 
content of the concept includes goals and objectives of directions for working with future teachers in the organization of 
extracurricular activities of students at the university. The model of national education and its methodology of universities 
educational process management is discussed further. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

161 

УДК УДК 37.036.5  
 

О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
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Аннотация: 
В статье обозначена актуальная для современного российского общества проблема гендерного воспитания 

подрастающих поколений, необходимость подготовки будущих учителей музыки к решению данной проблемы 
средствами искусства. Целью гендерного воспитания в школе является создание психологически более комфортных 
педагогических условий обучения и воспитания, отвечающих психофизиологическим особенностям развития 
мальчиков и девочек, юношей и девушек для формирования у них эталонов мужественности и женственности, 
гармоничных взаимоотношений между ними. Подводя итог сказанному, еще раз подчеркнем, что из бесполых 
«учеников» не вырастают настоящие мужчины и настоящие женщины – такие, какими бы мы хотели видеть своих 
мужей и жен, коллег и знакомых и тех людей, с которыми сводит нас жизнь. 

Ключевые слова: пол, гендер, качества личности мальчика, девочки, урок музыки, произведения искусства. 
 
В свое время российские ученые (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.С. Макаренко,                         

М.М. Рубинштейн, С.Т. Шацкий) подчеркивали необходимость учета особенностей развития детей разного 
пола в процессе обучения и воспитания. Однако до недавнего времени, как в образовательной политике 
государства, так и в педагогической практике, наблюдалось игнорирование фактора пола. В условиях 
демократизации постсоветского общества обострились многие социальные проблемы, в том числе очевидно 
ухудшение репродуктивного здоровья молодежи потому, что у многих из них не сформированы такие 
качества, как бережное отношение к собственным репродуктивным возможностям, семейные ценности 
отцовства и материнства, культура взаимоотношений между девушками и юношами.  

В этой связи мы разделяем позицию ученых в области гендерной педагогики и гендерного образования 
Л.И. Столярчук, И.А. Столярчук: «Без гендерного образования эти качества не будут воспитаны, поскольку 
гендерное образование обращено к не «бесполым» обучающимся, а нацелено на обучение и воспитание 
индивидуальности девушки и юноши, учитывает их гендерные особенности, связано с их жизненной 
перспективой, позицией (социальной, личностной и профессиональной) [3, с. 173].  

Между тем в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
2011 г. в числе базовых национальных ценностей названы, в том числе ценности семейной жизни, которые 
предполагают воспитание культуры взаимоотношений между людьми противоположного пола в семье и в 
школе, воспитание готовности подрастающих поколений к продолжению рода. Это требует разработки 
комплекса воспитательных и просветительных воздействий на подрастающие поколения детей, направленных 
на овладение ими нормами поведения, свойственными представителями их пола. Задачи гендерного 
(полоролевого) воспитания, таким образом, заключаются в формировании общественно-полезных установок 
личности в различных аспектах взаимоотношений между представителями противоположных полов, которые 
бы обеспечивали сохранение личного здоровья и в будущем – создание полноценной семьи.  

Тем не менее, в современном состоянии педагогической практики наблюдается противоречие между 
декларированием дифференцированного по половому признаку подхода и стихийной, неосознанной с данной 
точки зрения самими педагогами подаче учебного материала на уроках мальчикам и девочкам. Педагогические 
вузы до сих пор готовят кадры учителей, ориентированных на преподавание предмета вообще, без учета 
фактора пола и современных гендерных исследований в педагогике и образовании.  Этим обусловлены 
трудности учителей в реализации гендерного подхода в преподавании учебных предметов в школе.  

Опираясь на данные ученых последних лет, подчеркнем, что понятия «пол» и «гендер», как и понятия 
«полоролевое», «гендерное» обучение и воспитание, близки по смыслу, хотя не являются синонимами                 
(Л.В. Градусова, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, Л.В. Штылева). Термин «пол» описывает биологические 
различия между людьми. Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально-психологические 
характеристики личности, которые связаны с полом, но возникают во взаимодействии с другими людьми, с 
социокультурной средой, включая в первую очередь семью и школу. «Гендер» – это не физические различия 
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между мужчиной и женщиной, мальчиком и девочкой, а социально формируемые у них качества 
мужественности и женственности [1], [2], [4].  

Гендер – это организованная модель социальных отношений между людьми противоположного пола, не 
только характеризующая их межличностное общение или взаимодействие в семье, но и определяющая их 
социальные отношения в основных институтах общества. 

Целью гендерного воспитания в школе является создание психологически более комфортных педагоги-
ческих условий обучения и воспитания, отвечающих психофизиологическим особенностям развития 
мальчиков и девочек, юношей и девушек для формирования у них эталонов мужественности и женственности, 
гармоничных взаимоотношений между ними. 

Богатый потенциал для решения задач гендерного воспитания в своем содержании несут произведения 
искусства. Важно в процессе профессиональной подготовки будущих учителей музыки акцентировать их 
внимание на существующих проблемах в обществе и тех возможностях, которые несет в себе искусство. В 
частности, анализ музыкальных произведений предполагает выявление этого потенциала, который содержится 
в произведениях классического искусства.  

В ходе педагогической практики теоретические знания закрепляются путем подготовки и проведения 
уроков музыки в школе, где в процессе анализа произведений с учащимися выявляется воспитательный 
потенциал не в виде предписанных норм поведения, а в размышлениях о смысле жизни, нравственном выборе 
на эмоционально-чувственной волне.  

Урок музыки в школе обладает большими возможностями в воспитании эталонов мужественности у 
мальчиков и женственности у девочек, а также культуры взаимоотношений между ними, независимо от того, 
проводится он в смешанных или в раздельных по половому признаку классах для мальчиков и девочек. 
Репертуар школьных программ по музыке позволяет это делать ненавязчиво, через проникновение в образно-
смысловое содержание отдельных произведений, в которых ярко выражены эмоциональное начало, интонации 
мужественности и женственности, особенности нравственных взаимоотношений образов противоположных 
полов в определенных жизненных обстоятельствах.  

Эталоны мужественности и женственности – это обобщенные интонационно-звуковые представления, 
хранящие в зерне интонации образы в свернутом виде. Задачей учителя является формирование «интона-
ционного словаря» (Б.В. Асафьев), ядром которого являются интонационные эталоны мужественности и 
женственности, которые несет в себе музыкальная классика. Покажем это на конкретных примерах. 

Урок, посвященный знакомству с ноктюрном из квартета № 2 А.П. Бородина. После первоначального 
прослушивания произведения, отвечая на вопросы учителя, ребята выясняют эмоционально-образное 
содержание (музыка светлая и нежная; в ней выражено чувство любви; эта музыка о человеке, который 
оказался вдали от дома, потому что звучит печально; он печалится, но печаль эта – светлая).  

На вопрос, благодаря чему мы именно так поняли содержание произведения, учитель обращает внимание 
ребят на средства выразительности музыкального языка (исполняли струнные инструменты, мягкие и певучие 
по звучанию; звучали скрипки, альт и виолончель: всего четыре инструмента; это – струнный квартет). Затем с 
ребятами выяснили, неоднократно прослушивая фрагменты произведения, у какого инструмента звучала 
мелодия? (Сначала у виолончели, а затем эта же мелодия повторилась у скрипки, словно виолончель (мужской 
низкий голос) и скрипка (женский высокий голос) разговаривали друг с другом на одну и ту же тему; они 
говорили нежными голосами о любви).  

На вопрос учителя, почему любовь и грусть слились в одном чувстве, ребята предположили, наверное, эта 
любовь – в прошлом, в музыке выражено воспоминание о любви. Затем учитель рассказал историю создания 
квартета и прочитал выдержку из письма композитора своей жене – пианистке Нине Бородиной. Это письмо 
он написал в г. Гейдельберге, спустя 17 лет после их свадьбы, от нахлынувших на него воспоминаний о 
взаимном большом чувстве любви. Письмо производит на детей яркое впечатление. Воздействие музыки после 
повторного прослушивания становится еще более глубоким и эмоционально осознанным. 

Ребята соотнесли звучание виолончели – с мужским голосом (чувством Бородина), а скрипку – с женским 
голосом (чувством его жены). Затем из произведений живописи: «Портрет Лопухиной», «Портрет 
Арсеньевой» В. Боровиковского; «Портрет Струйской» Ф. Рокотова; «Портрет Е.Гоголевой» В.Ефанова; «У 
моря» Ренуара; «Портрет Нины Чавчадзе» неизвестного художника учащиеся выбирают образ, созвучный 
музыке ноктюрна А.П. Бородина. Большинство выбрали «Портрет Струйской» и «Портрет Н.Чавчадзе», 
объяснив свой выбор общностью настроения и характера музыки с характером линии, описывающей силуэт 
изображения, и красками в картине (мелодия и линия – плавные и мягкие; в музыке светлая печаль, в 
зрительных образах женщин – тоже глубокая печаль, и свет струится от их лиц).  
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По заданию учителя на следующий урок ребята принесли и прочитали отрывки из стихотворений, 
созвучные музыке А.П. Бородина и портретам художников (А.Пушкина, А.Фета, Ф.Тютчева и др.). Учитель в 
качестве своего примера к портрету Струйской прочел стихотворение Н. Заболоцкого «Любите живопись, 
поэты», которое посвящено портрету Струйской:  

 
…Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплачь, 
Ее глаза, как два обмана, прикрытых мглою неудач. 
Соединенье двух загадок, полувосторг, полуиспуг, 
 Бузумной нежности припадок, предвосхищенье смертных мук…   
 

Особенностью урока является диалогичность (учитель задает вопросы и помогает детям ответить на них, 
неоднократно наигрывая темы-мелодии). В результате совместного поиска выявляется диалогичность 
музыкальных интонаций, характеризующих мужское и женское начало, а главное – их взаимодействие в 
процессе развития музыкального материала. Акцентирование внимания на эталонах мужественности у 
мальчиков и женственности у девочек способствует их самоидентификации с лицами определенного пола с 
характерными присущими данному полу качествами характера и ненавязчивому воспитанию культуры 
взаимоотношений между ними. 

Подводя итог сказанному, еще раз подчеркнем, что из бесполых «учеников» не вырастают настоящие 
мужчины и настоящие женщины – такие, какими бы мы хотели видеть своих мужей и жен, коллег и знакомых 
и тех людей, с которыми сводит нас жизнь. 

Чтобы общество нормально развивалось, нужны самостоятельные, умеющие принимать решения, 
надежные мужчины и женщины, обладающие всеми преимуществами, которые природа дала каждому из 
полов, уважающими себя и ценящими свою половую принадлежность. А для этого необходимо научиться 
учить не просто школьников, а мальчиков и девочек. 

 
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада белгіленген көкейкесті мәселе, ол Ресейлік гендерлік саясаттың өскелең ұрпаққа тәрбие беру, 

болашақ ұстаздарды музыка, өнерге даярлауы жайында. 
 

Summary 
In clause the actual problem for a modern Russian society of gender education of rising generations, necessity of 

preparation of the future teachers of music to the decision of the given problem is designated by means of art.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕҢБЕККЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 

(Қазақ ұлттық киімдері материалында) 
 

Ұ.М. Әбдіғапбарова – Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,  п.ғ.д. 
А.С. Сманова – Абай атындағы ҚазҰПУ аға оқытушысы, п.ғ.к. 

 
Аңдатпа: 
Аталмыш мақалада студенттердің еңбекке деген қызығушылығын қалыптастырудың ғылыми негіздері жайында 

зерттеулер жүргіздік. Зерттеу барысында “Еңбек”, “еңбек іс-әрекеті” ұғымдарына теориялық талдау жасалып, 
аталған ұғымдардың аксиологиялық мазмұны анықталды. Студенттердің еңбекке қарым-қатынасы құндылық 
тұрғысынан қарастырылды.  Психолог, Л.С. Выготский зерттеулерінде еңбек ұғымының педагогикалық теория мен 
практикадағы орны анықталады. Біз оның «Еңбек - тәрбиеленушінің дамуына мүмкіндік беретін және оның мәнін 
ашатын өзіндік құндылық» делінген анықтамасын негізге ала отырып, «еңбекті» – мақсаттылық, кәсіби бағдар-
лылық, еркіндік, шығармашылық  әрекет деп түсінеміз. Ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке қызығушы-
лығын қалыптастыру механизмін  жасадық (ұлттық киімге әуестік, мазмұнын білуге құмарлық, осы саладағы пәнге 
қызығушылық, кәсіпке қызығушылық, еңбекке тұрақты қызығушылық). Сондай-ақ, еңбекке қызығушылық ұғымына 
«тұлғаның еңбек түріне жағымды қатынасымен және осы саладан кәсіби білім, іскерлік, дағдыларын терең игеруімен 
байланысты еңбек іс-әрекетіне белсенді танымдық бағыттылығы» деп түсініктеме бердік.  

Тірек сөздер: ұлттық киім, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, еңбек, еңбек іс-әрекеті, қызығушылық.  
 
Қазіргі уақытта экономика мен индустрияның дамуына сәйкес өндірістік жүйелерді жетілдіру жағдайында 

халықтың өзіндік болмысы мен мәдениетіне баса назар аударылып отыр. Ал, бұл болса жастардың ұлттық 
мәдениет негізінде адамгершілік қасиеттері мен өнімді еңбек ету дағдыларын, шеберліктерін шыңдау қажетті-
лігін арттырады. Бұл бір жағынан студент-жастардың еңбекке жағымды қатынасы мен белсенділігін көтереді, 
екінші жағынан олардың ұлттық мұраларды сақтау мен дамытуға оң көзқарасының қалыптасуына мүмкіндік 
береді.  

Сондай мәдени құндылықтардың бірі – ұлттық киімдер. Ұлттық киім – халықтың дүниетанымынан, эсте-
тикалық талғамынан, әдет-ғұрып, салт-дәстүрінен жан-жақты хабардар ететін тарихи-мәдени және материал-
дық мұра. Ал, оны әзірлеу ұзақ та тыңғылықты, табанды еңбекті қажет ететін, сан қилы әдіс-тәсілдермен, 
күрделі еңбек әрекеттерімен жүзеге асырылатын көп қырлы еңбек процесі.   

Студенттерге қазақ ұлттық киімдерінің мазмұндық, композициялық, техникалық, конструкциялық, техно-
логиялық ерекшеліктерін терең меңгерту олардың танымдық түсініктерінің кеңеюіне, ұлттық киімдерге және 
оны әзірлеуге ынталарының артуына, ұлттық мәдени мұраға, еңбекке оң қатынасын дамытуға, кәсіби бағыт-
тылығын қалыптастыруға ықпал етеді.  

Осыған байланысты авторлар «қызығушылық», «кәсіпке қызығушылық», «пәнге қызығушылық», «еңбек» 
ұғымдарының ара қатынасын анықтайды. Сондай-ақ ұлттық киім үлгісін әзірлеуге қызығушылықты қалып-
тастыру  механизмін жасайды. Ұлттық киім үлгісін әзірлеу  процесінің құрылымын зерттейді. Осы процеске 
студенттерді қатыстыру негізінде олардың еңбекке қызығушылығын қалыптастыру мүмкіндігін дәлелдейді.  

Жеке тұлғаның қызығушылығын қалыптастыру мәселесі психологтардың (С.Л. Рубинштейн  [1] , 
Б.Г.Ананьев [2],  Chávez M., Roberts A., Pérez M. [3],  Tüysüz M., Yıldıran D., Demirci N.  [4])  еңбектерінде жан-
жақты қарастырылған.  

Сондай-ақ, бірқатар еңбектерде ұлттық киім әзірлеу негізінде білім алушылардың тәрбиелік мүмкіндік-
терінің жоғары екендігі Ұ.М. Әбдіғапбарова [5], А.С. Сманова [6] дәлелденген. Алайда, ұлттық киім негізінде 
білім алушылардың еңбекке қызығушылығын қалыптастыру мәселесі жете зерттелмеген.  

Зерттеу барысында “Еңбек”, “еңбек іс-әрекеті” ұғымдарына теориялық талдау жасалып, аталған ұғымдар-
дың аксиологиялық мазмұны анықталды. Студенттердің еңбекке қарым-қатынасы құндылық тұрғысынан 
қарастырылды.  Психолог, Л.С. Выготский зерттеулерінде еңбек ұғымының педагогикалық теория мен прак-
тикадағы орны анықталады. Біз оның «Еңбек – тәрбиеленушінің дамуына мүмкіндік беретін және оның мәнін 
ашатын өзіндік құндылық» делінген [7]  анықтамасын негізге ала отырып, «еңбекті» – мақсаттылық, кәсіби 
бағдарлылық, еркіндік, шығармашылық  әрекет деп түсінеміз. 

Ғалымдар «қызығушылық» түсінігін қажеттілік, түрткі, бейімділік ұғымдарымен тығыз байланыстыра 
қарастырады. Солардың ішінде Ю.В. Шаров қажеттілікті – қызығу, эмоция, сезім, түрткі т.б. арқылы көрінетін 
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адамның қоршаған ортаға деген субъективті қатынасының негізгі түрі,  сондай-ақ, әлеуметтік қажеттіліктің 
ерекше бағыты  деп есептейді [8].  

Біз осы пікірге сүйене отырып, танымға қажеттілік қызығушылықты тудырады деп білеміз. Ал қызығушы-
лық өз кезеңінде тұлғаны белсенділікке, дербес шығармашылық іс-әрекетке және өз мүмкіндіктері мен қабі-
летін жүзеге асыруға итермелейді. 

Осыған орай біз мақалада С.Е. Матушкиннің «қызығушылық дегеніміз адамның объектті тануға немесе іс-
әрекетті меңгеруге жағымды эмоционалдық әсерімен байланысты оның белгілі бір пәнге немесе шынайы 
құбылысқа белсенді танымдық бағыты» деген анықтамасын  зерттеу объектімізге сәйкес негізге аламыз [9].  

Еңбек процесінде танымдық іс-әрекет те, танымдық белсенділік те маңызды орынды иеленетіндігін 
ескерсек, еңбекке қызығушылықты таным процесі тұрғысынан, яғни шығармашылық процесс тұрғысынан 
қарастырудың  қажеттілігі артады. 

Оқу, танымдық, кәсіби қызығушылықтар ара қатынасын айқындау осы байланыстардың өзара тәуелділігін, 
бір-біріне бағыныңқылығын байқатты. С.Л. Рубинштейннің тұжырымдауынша негізгі қызығушылықтың 
басыңқы болуының нәтижесінде қалғандары жоғалып кетпейді, керісінше тұлғаның жан-жақты дамуына 
жағымды жағдай жасайды. Еңбек іс-әрекетіне қызығушылық танымдық қызығушылық және кәсіпке қызығу-
шылық арқылы  дами отырып  белсенділікке негізделген бағыттылыққа айналады. 

Осы тұрғыдан А.П. Сейтешев [10] «кәсіпке қызығушылықты», «кәсіби іс-әрекет барысында анықталған 
еңбек түріне тұрақты қызығушылықтың болуы» деп анықтаса,  С.Е. Матушкин «анықталған іс-әрекет түріне, 
яғни мамандығына жағымды эмоционалдық, танымдық қатынасының, бағыттылығының болуы» деп түсінді-
реді. Кәсіпке қызығушылық – бұл ең алдымен белгілі бір еңбек іс-әрекетіне қызығушылықты білдіреді. Еңбек 
адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қоғамдағы орнын қанағаттандыратын, яғни өмір сүру 
мақсаты мен мәнін анықтайтын бірден-бір дереккөзі болып табылады. Сондықтан да еңбек ету нәтижесінде 
қол жеткізетін материалдық қызығушылық оның еңбекке ынтасының негізгі себебі болып табылғанымен, 
тұлғаның еңбек процесінде, шеберлігінде, ой және дене еңбегінің бірлестігінде, қоғамға пайдалы нәтижеге қол 
жеткізуін сезінуі мен шығармашылық ізденісін қанағаттандыруында да  маңызды саналады.  

Кәсіпке қызығушылықты педагогикалық процесте қалыптастыру сол мамандыққа сәйкес  пәндердің 
мазмұнын теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту негізінде жүзеге асырылады. Ал бұл болса ең 
алдымен ұлттық киімдерді жасау барысында еңбекке қызығушылығын қалыптастыру үшін алдымен «Қазақы 
киім және ою-өрнек тарихы», «Әлем халықтарының тарихы», «Композиция», «Профильді дизайн объектілерін 
жобалау» атты пәндерге қызығушылықты қалыптастыруды қажет етеді.  

Зерттеу барысында ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке қызығушылығын қалыптастыру 
механизмін (1-сурет) жасадық (ұлттық киімге әуестік, мазмұнын білуге құмарлық, осы саладағы пәнге қызығу-
шылық, кәсіпке қызығушылық, еңбекке тұрақты қызығушылық). Сондай-ақ, еңбекке қызығушылық ұғымына 
«тұлғаның еңбек түріне жағымды қатынасымен және осы саладан кәсіби білім, іскерлік, дағдыларын терең 
игеруімен байланысты еңбек іс-әрекетіне белсенді танымдық бағыттылығы» деп түсініктеме бердік.  
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Сурет 1 – Студенттердің ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке қызығушылығын қалыптастыру механизмі 
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Зерттеу барысында ұлттық киім үлгісінің бірі – шапанның әзірлеу процесіне жан-жақты талдау жүргіздік. 
Шапанды әзірлеу бірізділікпен орындалуға тиісті сегіз бөлімнен тұрады: 1) мазмұндық бөлім (шапанның 
тарихы, түрлері, атаулары, ерекшеліктері, атқаратын қызметі, қазіргі шапан үлгілері туралы білімдер); 2) зерт-
теу бөлімі (дәстүрлі шапан түрлеріне, қазіргі шапан үлгілеріне, басқа ұлт шапандарына салыстырмалы талдау 
жасау, шапанның дамуын зерттеу т.б.); 3) композициялық бөлім (эскиздеу; шапан түсін, формасын, сәнді 
сызықтарын, дизайнын (ою-өрнегі, таспасы, жиектері, аксессуарлары) суреттеу; 4) техникалық (шапанға 
қолданылатын көне мата атауларын, қазіргі шапанға арналған маталардың тоқымасына, қасиетіне, құрылы-
мына, тігін өндірісіне қойылатын талаптарды меңгеру, сән талабындағы мата үлгілері мен материалдарды 
таңдау); 5) конструкциялық бөлім (көне ұлттық шапан пішімдерін білу, өлшем алу, типтік тұлға өлшемін, 
еркіндікке берілетін қосымшаларды анықтау, есебін шығару, негіз сызбасын салу, көркемдеп модельдеу, 
лекалоны дайындау); 6) көркем кестелеу бөлімі (ою-өрнек шаблонын дайындау, бұйымға түсірілетін орнын 
белгілеу, жапсырмалау, кестелеу, зерлеу т.б.) 7) технологиялық бөлім: (шапанды әзірлеу әдістерін, бөлшектерін 
өңдеу жолдарын, құрал-жабдықтарды, ылғалды-жылумен өңдеуді таңдау, әзірлеудің бірізділігін  жүзеге 
асыру); 8) экономикалық бөлім: (сапалы, жарасымды шапанды дайындау, материалдар шығыны мен жұмыс 
құнын анықтау, жалпы құнын есептеу, бүгінгі нарыққа сәйкестігін есепке алу).  

Осы бөлімдердің мазмұнын жан-жақты талдап, оларға сипаттама беру негізінде ұлттық киім үлгісін әзірлеу 
процесінің құрылымын анықтадық (2-сурет). Біздің пайымдауымызша «студенттердің ұлттық киім үлгісін 
әзірлеуі дегеніміз олардың көркемдік білімін тереңдететін, шығармашылық ойлау, қиял, белсенділік қабілет-
терін дамытатын, шығармашылық еңбек ету іскерліктерін, дағдыларын, шеберліктерін, қалыптастыратын, 
оларды эстетикалық тұрғыдан жетілдіретін танымдық, көркем-шығармашылықты, өндірістік еңбек процесі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Сурет – 2 Ұлттық киім үлгісін әзірлеу процесінің құрылымы 
 
Еңбектің қажеттілігін түсінген маман иесінің келешекте, қай салада болмасын тиімді еңбек ететіндігі, 

еңбекпен шынайы табысқа қол жеткізетіндігі анық. Сондықтан да бүгінгі жоғары білім беруде болашақ 
мамандарды олардың еңбекке қызығушылығын қалыптастыру арқылы кәсіби даярлау – кезек күттірмейтін іс.  

 
Резюме 

В статье представлен механизм формирования интереса у студентов к труду. Разработана структура процесса 
изготовления национальной одежды. Выявлены особенности формирования интереса у студентов к труду в процессе 
изготовления национальной одежды. 

 
Summary 

 The mechanism of formation of interest is presented in article at students to work. The structure of process of production 
of national clothes is developed. Features of formation of interest at students to work in the course of production of national 
clothes are revealed. 
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ҚАЗАҚ КИНОФИЛЬМДЕРІНІҢ ЖАСТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ РӨЛІ 
 

К.Ж. Қожахметова – п.ғ.д. профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.,  
А.К. Джамбозова – 4-ші курс студенті 

 
Аңдатпа: 
Қазіргі таңда кино өнерінің қоғамымыздағы рөлі артып отыр. Кинофильмдердегі көрсетілетін патриоттық 

тәрбиені, еңбек тәрбиесін, ұжымдық тәрбиесін, адамгершілік тәрбиесін негізге ала отырып, оларды педагогикалық 
құралдар ретінде колданудың маңызыдлығы өте зор. Сондықтан, жұмыста кинофильмдердің қоғам мен адамға әсері, 
кино мен педагогиканың тығыз байланыстылығы қарастырылған.  Кинофильмдердің жас ұрпаққа патроттық тәрбие 
берудегі рөлі "Көшпенділер", "Жаужүрек мың бала", "Біржан сал", "Гауһартас", "Бауыржан  Момышұлы", "Қасым", 
"Сұңқар" сияқты отандық фильмдердің жас ұрпаққа беретін әсері көресетілген. Аталған кинофильмдер талданып, әр 
түрлі қырынан талданып,  патриоттық тәрбие берудегі мәні тереңде екенін аңғартады. Сондықтан. педагогтар 
кинофильмдердің тәрбиелік әлеуетіне мән бере отырып оқушыларға, студенттерге сабақ барысында тиімді қолдана 
білулері қажет. Қорытынды ретінде, жұмыста кинофильмдерді көрнекілік құрал ретінде пайдаланып, оқушыларға 
патриоттық тәрбие беруде педагогикалық құрал ретінде қолдану ұсыныс жасалған. Себебі, ғылыми зерттеулерге 
сүйенсек, көптеген адамдардың көбі көру сезімталдығына ие және рецепторлардан орталық жүйке жүйесіне 
бағытталған байланыс оптикалық каналының өткізгіштік қабілеті өте жоғары; көру органдарынан (оптикалық канал 
бойынша) миға келіп түсетін ақпарат қайта таңбаланбайды, ол оқушы есінде жеңіл, тез және берік бейнеленетіні 
анықталған. Сондықтан кинофильмдерді тәрбие құралы ретінде қолдану ұтымды тәсілдің бірі. 

Тірек сөздер: кино, кинофильмдер, тәрбие, педагогика, патриоттық тәрбие, тәрбие құралы, педагогикалық 
құралы, көрнекілік құралы, Отан. 

 
Кино – әдебиет пен театрдың, бейнелеу өнері мен музыканың көркемдік сапасын және қазіргі аудиовизуал-

ды мәдениеттің техникалық мүмкіндіктерін пайдаланатын синтезді өнер. Қазіргі кино мәдениетпен қатар, 
экономика мен өнеркәсіптің де маңызды саласы болып танылады. [1] Кино негізінен төрт салаға бөлінеді: 
көркем, деректі, мультипликациялық және ғылыми-көпшілік кино. Көркем фильм – кино өнерінің негізгі және 
кең таралған түрі. Көркем фильм әдеби шығармалар желісімен түсіріледі. Кино әлемі – өте қызықты әлем, кино 
өнерінде ең алғашқы кинофильмді ағайынды Луи және Огюст Люмьерлер 1895 жылы ойлап тапқан. Кино 
тарихы осы кезеңнен бастау алып, қазіргі таңда танымастай өзгеріп, сан қырлы кино өнеріне айналды. Ал қазақ 
кино өнерінің тарихы Қазан төңкерісінен кейін пайда бола бастады. Біздің кино өнеріміздің  тарихы алғашқы 
көркем фильм "Амангелді" фильмімен байланысты. [2] Бұл кинофильм қазақ кино өнерінің бастауы болды. 
Егеменді ел болып еңсе көтергелі тәуелсіз мемлекетіміздегі ұлттық киномыз да кең өріс жайып келеді.  

Қазіргі таңда кинофильмдердің қоғам мен адамға әсер етерлік әлеуеті зор. Белгілі бір жағдайда ол жас 
адамның өмірдегі бағытын таңдауына әсер етіп, сана-сезімінің өзгеруіне жол ашады. Киноны педагогика деп 
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алуға болады, себебі педагогика адамды сәби кезінен бастап өмір бойы үздіксіз тәрбиелейді, кинофильм де дәл 
солай. Бірақ қанша дегенмен педагогиканың ауқымы киноға қарағанда әлдеқайда ауқымды. Кино тек педа-
гогиканың бір бөлшегін ғана құрайды. Киноны педагогикадағы тәрбие құралының бірі  ретінде қарастыруға 
болады. Адам дүниеге келісімен, анасының құрсағында жатқан кезден тәрбие үдерісі жүреді. Шыр етіп жаңа 
әлем есігін ашқан сәби тұлға болып қалыптасу үшін үлкен тәрбие керек. Тәрбие адамды ізгі қасиеттерге 
баулиды, өмірлік бағыт-бағдарын қалыптастырады. «Тәрбие - адамды қалыптастыратын және жетілдіретін 
үйлесімді процесс» деген Коменскийдің сөзі кинофильмнің тәрбиелік мәнін аша түскендей. [3] Кинофильм-
дердің тәрбиелік мәнін біз бірден байқамауымыз мүмкін, бірақ көргендеріміз бейсаналы түрде санамызда 
сақталады. Өмір ағысында көргенімізді қолданамыз, өз өмірімізге сәйкестендіреміз. Педагогика адамзатты 
жан-жақты үздіксіз тәрбиелейді. Ол тәрбиенің ішіне бәрі кіреді: адамгершілік тәрбиесі, патриоттық тәрбие, 
имандылық тәрбиесі, еңбек тәрбиесі т.б. Кинофильмдер де жанрлық бөлінулеріне қарай әртүрлі мән-мақсатқа 
ие. Қазақтың төл туындысы «Гауһартасты» алайық, тұнып тұрған тәрбие кені емес пе? Бұл фильмде қазақ 
отбасының өмірі, қазақ келінінің келбеті, азаматтық қасиеттер, Отанға деген махаббат суреттелген. Үлкеннің 
кішіге қамқорлығы мен келіннің ата-енесіне ілтипаты, әйелдің еріне адалдығы, қайнының жеңгеге ықыласы 
сияқты қарапайым қатынастар талай нәрседен хабар береді. Тастанның бойындағы ер-азаматқа тән қасиеттер, 
Салтанаттың еріне кіршіксіз сезімі мен асқан ақылдылығы «Гауһартасты» әр көрген сайын ынтықтырып, 
жағымды әсер қалдырады. [4] Бұл кинофильмде отбасылық қарым-қатынастар көрініс табады, қазақ қызына 
сай мінез-құлық, нағыз қазақ келінінің бейнесі сомдалады, Отанға деген патриоттық сезім, табиғатты аялау, 
қадірлеу мәселелері сөз болады. Сценарий авторы «Салт-дәстүрлеріміз бен нағыз қазақ отбасы қандай болуы 
керек?» деген сауалға жауап іздегендей көрінеді. Осындай кинофильмдермен қазақ елінің қоржыны толыққан, 
әлі де толығуда. Мысалы, "Қыз Жібек", "Менің атым Қожа", "Көшпенділер", "Біржан сал", "Балалық шағым-
ның аспаны", "Жаужүрек мың бала" т.б. кинофильмдерімізбен мақтана аламыз.  

Кино - тәрбие құралы. Олай болса, кинофильмдерді сабақта көрнекілік құрал ретінде қолдануымызға 
болады. Көрнекілікпен оқыту принципі негізінде келесідей ғылыми заңдылықтар жатыр: адамның сезім 
мүшелері сырттай тітіркендіргіштерді әртүрлі қабылдайды, адамдардың көбі көру органдарының аса жоғары 
сезімталдығына ие; рецепторлардан орталық жүйке жүйесіне бағытталған байланыс оптикалық каналының 
өткізгіштік қабілеті өте жоғары; көру органдарынан (оптикалық канал бойынша) миға келіп түсетін ақпарат 
қайта таңбаланбайды, ол оқушы есінде жеңіл, тез және берік бейнеленіп қалады. [5] Оқыту жүйесінде                  
Я.А. Коменский көрнекілік принципін оқу материалын меңгеру құралы ретінде қарастырып, дидактиканың 
алтын ережесі деп атаған. Яғни Коменский ақпаратты жақсы қабылдап, ұзақ есте сақтауда көрнекілік құралы 
үлкен рөл атқаратынынтынын айтады. Көрнекілік принципін жүзеге асырып, оқушылардың білімін тереңдетіп, 
қызығушылығын арттырып және есте сақтау қабілетін шыңдайды. [6] Көрнекілікті қолданудың артықшы-
лықтарын айтып өттік. Осы айтылған критерийлерге кинофильмдер де сай келеді. Кинофильм арқылы алған 
теориялық білімімізді шыңдай түсеміз және келер ұрпақты тәрбиелейміз. Тәрбие әрқашан білім беру саласы-
мен қатар жүреді. Ұлттық кино арқылы тәрбиелеу көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Көркем фильм-
дер әдеби шығармалар негізінде түсіріледі. Қаламгер қолынан шыққан туындыны оқу қаншалықты қызық 
болса, кинофильмнен де сондай әсер алуға болады. Әрине, көп нәрсе режиссердің шеберлігіне байланысты. 
Кинофильмдер патриоттық тәрбиеге, еңбек тәрбиесіне, ұжымдық тәрбиеге, адамгершілік тәрбиесіне үлкен мән 
береді. Оларды тәрбие құралы ретінде қолдану, сабақ үстінде пайдалану және ұлттық кино өнімдерін насихат-
тайтын қосымша үйірмелер ашу өз нәтижесін көп күттірмей береді деген үміттеміз.  

Қазақ киносы жастарымыздың дүниетанымын кеңейтіп, олардың Отанына деген махаббатын арттыруға 
септеспек. Ұлттық фильмдерде патриоттық рух даланың салқын самалындай еркін есіп тұрады. Келер ұрпақты 
патриот етіп тәрбиелеу үшін, сол желдің бағытын, ағысын анықтап, берік ұстануымыз керек. Қазақ халқының 
қай киносын алсаңыз да, Отанға деген махаббат, туған жерге деген ыстық сезім, сағыныш басым. Тарих пәні 
мен қазақ әдебиеті сабақтарында кино өнімдерін патриоттық шығармалармен байланыстырып, экраннан ескен 
ұлттық рухты оқушылардың жүрегіне жеткізе білуіміз керек. "Біржан сал" кинофильмінде отаршыл Ресей 
патшалығының үстемдігі, қарапайым халықты ауыр халі суреттеледі. Серілікпен күн кешкен ақын бай-болысқа 
бағынбай, қайта олардың кемшілігін өлең өрнегіне көшіріп, айыбын бетіне айта алатын батыл жан. Ер азамат-
тың отбасындағы орны, өз ошағы, азаматтық намысының биіктігі тамаша сомдалған. Елі үшін таяққа жығыл-
ған Біржанға ауырып жатқан жары: "ер азаматтың намысы тапталып жатқанда бір қатынның өмірі садаға" деп 
дем береді. Құдай қосқан қосағын кек алуға жібереді. Біржан өзінің өлеңдері арқылы болыстарға шындықты 
жеткізіп, елінің елеулісі, халқының қалаулысы бола алған. Бұл фильмді сабақтарда, қосымша үйірмелерде 
қолдану, біріншіден, патриоттық тәрбие беруге, екіншіден, намысшыл болуға, үшіншіден, шындықты бетке 
айтуға, өлең жазу қабілетін ашып, талантын арттыруға үлкен септігін тигізбек. Айта берсек, еліміздің кино 
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өнімдері тәрбие мен патриотизмге толы. Оған мысал ретінде тағы да "Жаужүрек мың бала", "Сардар", "Сұлтан 
Бейбарыс", "Көшпенділер" т.б. фильмдерімізді айтуға болады.  

Көптеген ғылыми еңбектерде "патриотизм" ұғымына бірнеше анықтамалар берілген. Ұлттық энцикло-
педиялық сөздікте "Патриотизм (грекше patris – Отан) – адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-
дәстүрі мен мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі", - деп көрсетілген. [7] Г.Н. Волковтың сөзіне құлақ түрер 
болсақ: "Патриотизм дегеніміз – бұл туған жер табиғатына деген сүйіспеншілік. Оған айқай-шудың қажеті жоқ. 
Тек қана шынайы қарым-қатынас негізінде дамиды", ал А.С. Қалмырзаев: "Өз Отанына деген сүйіспеншілік, өз 
халқына берілгендік, өз Отанының мүддесі үшін кез келген құрбандық пен ерлік жасауға дайын тұру" дейді. [8] 
Міне, осындай анықтамаларға көз жүгірте отырып, Отанға деген сезімнің қаншалықты қымбат, шексіз екеніне 
көз жеткіземіз.  

Патриотизм сөзінің мазмұнына мыналарды жатқызуға болады: адамның өзі туып-өскен жеріне сүйіспен-
шілік сезімі; ана тіліне құрметпен қарау; Отан мүдделеріне қамқорлық жасау; азаматтық сезімдердің көрініс 
беруі және Отанға адалдықты сақтау, оның бостандығы мен тәуелсіздігін қорғау; әлеуметтік және мәдени 
жетістіктерге деген мақтаныш; Отанның тарихи өткеніне және одан қалған мұраларға, дәстүрлерге құрметпен 
қарау; өз еңбегін, күш-жігері  мен қабілеттерін Отанның гүлденуіне арнауға ұмтылу.[9] Бір ғана сөз қаншама 
терең әрі мағыналы сөздерге тұнып тұр. Біз осы сезімдердің бәрін жас ұрпақтың бойына сіңіре білуіміз керек. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: "Отанды сүю – біздің перзенттік парызымыз, қарыс қадам үшін жанын қиған 
бабалардың асыл аманатына адалдығымыз", – деп тамаша айтқан.[10] Яғни жас ұрпақты тәрбиелеу – бізге 
берілген парыз әрі аманат. Аманатқа қиянат жасауға біздің хақымыз жоқ.  

Отан дегеніміз – халық. "Өз халқын сүйген адам ғана оның тағдыры үшін күйе алады", "Халықтың сенімін 
ақтаудан артық абырой жоқ, болуы да мүмкін емес", – деп Елбасымыз Отанды сүю, халықты сүю дегеннің не 
екенін анық көрсетіп берді.[11] Сол халықтың сенімін ақтайтын болашақ жас ұрпақты отансүйгіштікке, 
патриотизмге тәрбиелеудің бірден-бір жолы – кинофильмдерді қолдану. Оның ішінде соңғы шыққан төл 
туындымыз "Жаужүрек мың бала" секілді қазақ киносының рөлі зор. Осы фильмге толық тоқтала кетсек. 
Тыныш жатқан қазақ жұртына жоңғар әскерлері келіп, балаларды, аналар мен қыздарды аяусыз өлтіреді. 
Осындай аяусыз көріністің куәсі болған және ана-атасының өліміне куә болған жеті жасар бала батылдық 
танытады. Жаудың қолында қалған Қорланды қолына қару алып құтқарады. Кішкене нәрестені құтқаруға 
ұмтылады. Бала жүрек анасын қимай отырып қалғанда, Қорлан да, Таймас та батылдық танытып, бала 
Сартайды өздерімен бірге алып, Назар бидің соңынан ереді. Алатаудың асқар биіктерінде қоныс тепкен Назар 
бидің ауылында тұрақтайды. Яғни осы көріністің өзі бала бойында туғаннан патриоттық сезім қалыпта-
сатынын көрсетеді. Жоғарыда айтқандай, бала ана құрсағында пайда болысымен тәрбие үдерісі жүретінін осы 
көрініс дәлелдей түскендей.  

Кеудесін кек оты кернеген Сартай батыр жасынан соғыс өнеріне үйренеді. Көзінен еркіндік рухы 
жалындаған жас ата-анасы мен халқының кегін алуға асығады. Жаттығулардан шаршамай, әртүрлі әскери 
айлаларға үйренеді. Бұл әдістердің бәрін Назар ақсақал үйретеді. Таймас, Сартай, Қорланды өз қанатының 
астына алады. Осылай дайындықпен уақыт  жылжи береді. Бір күні көрші ауылға Наурыз тойына барады. Сол 
уақытта жоңғарлардан елші келіп, Рахымжан бай оларды қадірлі қонағындай қарсы алады. Осы көріністі 
көрген Сартайды намыс оты өртейді. Рахымжан байға «еркіндікте болсаң да, құлдықта жүр екенсің» деп 
тістенеді. Сартайдың тек батыр емес, батыл, сөзге шешен екенін көреміз. Фильм барысында Сартай осы 
шешендігімен қасына қол жинап, сөзін әрбір қазақ жүрегіне жеткізе алғанына куә боламыз. Қандай жағдай 
болмасын, сабыр сақтап, орынды сөз таба алған. 

Ата-бабаларымыз, ұлы батырларымыз Отан дегенде, ел дегенде алдына жан салмай күрескен. Жекпе-жекте 
қарсыласын бір ұрып құлатып, еш шегінуді білмеген. Сартай досқа адал, кешірімді, жауға қатал. Фильмнің 
соңында оқ құшқан кеудесімен жаудың туын жығып, дұшпанынан кегін алады. Алаш жұртын азат етеді. 

Қорлан нәзік жанды болса да ер мінезді. Сартай мен Таймастан қалмай соғыс өнеріне жаттыққан. Туған 
жердің қамы мен жауға деген кек жанын өртеген қазақтың батыр қызы достыққа адал, сондай-ақ ат құлағында 
ойнайтын, жаудың көзіне қорықпай қарай алатын батыл. Сартайға деген сезімі болса да оны жасырып, әпке-
сіндей қамқор болады. Ар-намысты ту еткен осындай батыр, батыл қыздарымыз аз болмаған. Біз патриот етіп 
тек ұлдарымызды емес, қыздарымызды да тәрбиелеуіміз керек. Олар – Отанның жас ұрпағы, елінің болашағы. 

Таймастың Сартай мен Қорланнан мінез-құлқы өзгеше. Таймас ар-намысты, туған жерге деген сезімді биік 
қойған, кері шегінуді білмейтін қас батыр. Алға қойған арман, мақсаттары бір болса да, Сартайдың көш-бас-
шылығын көре алмай, қызғанышқа бой алдырады. Сөйтіп, Таймас досына қастандық жасайды. Қорланды 
Сартайдан қызғанып жүргенде, ол жау қолынан қаза табады. Сүйгенінен айырылу Таймасқа қатты батып, жал-
ғыз қалады. Сартайдың сарбаздарының қолына түседі, бірақ Сартай кешірім жасайды. Соңғы шешуші шайқас-
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та ерлік танытып, істеген ісіне өкініп, жауынан кегін алып, нағыз батырлық танытып, шайқас алаңында қаза 
болады. 

Осындай батырларымызды  соғыс өнеріне үйреткен Назар ақсақал – ақылды, көреген адам. Жастар кек 
қайтару жолында жалындап тұрса да, уақыты келмегенін түсіндірді. Күшті ақылға жеңдіруге баулыды. Ар-
намысты биік қоюға, кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетуге тәрбиеледі. Назар ақсақал ұстаз іспетті. Кинофильм-
нің басынан аяғына дейін жастарды тәрбиелеп, адамгершілікке баулиды.  

Қорыта айтқанда, кинофильмдердің жас ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі рөлі зор. Біз қарастырған 
кинофильмдердің патриоттық әлеуеті кең ауқымды. Педагогтар патриоттық тәрбие беру жүйесіндегі осындай 
кинофильмдердің мән-маңызын дұрыс жеткізе білуі керек. Кино өнімдері ойын-сауық пен көңіл көтеру үшін 
туындап, артынша оны ұмытып кетуге арналған дүние емес. Фильмдерді көріп, оны талдап, негізгі мақсатын 
түсіне біліп, өзімізге керектісін алуымыз керек. Әр киноның астарында шындық жатады. Яғни көркем 
фильмдер өмірде болған, шынайы оқиғалар желісімен түсіріледі. Сондықтан кинофильмдерді тәрбие құралы 
ретінде қолдану - ұтымды тәсілдің бірі. Педагогтар сабақта кино өнімдерін көрсете отырып, біріншіден, оны 
көрнекілік құралы ретінде қолданса, екіншіден, тәрбие құралы ретінде қарастырады. 

Кинофильмдердің тәрбиелік әлеуетіне мән бере отырып, ұстаздар кинодан алған әсерімен бөлісіп отырса 
ғанибет болар еді. Яғни өздері көрген қазақ кинофильмдерін тақырыптарға кірістіре отырып, оқушыларға, 
студенттерге сабақ барысында тиімді қолдана білгені жөн. Кино өнімдерін оқушылармен бірге талдап, оларды 
қызықтыра отырып, көркем туындыға деген ынтасын арттырады.  

Кинофильмдердің тәрбиелік мәні зор, өмірдегі шынайы көріністерді ашатын фильмдер қоғам және ондағы 
адамдар тіршілігімен тығыз байланысты. Осы арқылы адамдар өзіне қажетін алып отырады. Қазақ киносы ата-
бабамыздың өмірін бейнелей отырып, бізді өткенді құрметтеуге шақырады. Ата-бабаларымыз бала тәрбиесіне, 
салт-дәстүрлерімізге, отбасы жағдайына, туған жерге, қарым-қатынасқа аса мән берген. Бізге қазіргі қоғам 
ағысын байланыстырып, дәстүрімізді жалғастырып, ұл-қыздарымызды  инабатты, патриот, иманды етіп 
тәрбиелеуге ешқандай кедергі жоқ. Педагогтар қазіргі қоғам талабын ескере отырып, кино өнімдері арқылы 
жастарды тәрбиелеуге мән береді. Болашақ педагогтар жас мамандар тәрбиелеуде, оларға патриоттық тәрбие 
беруде тәрбие көзін алыстан іздемей, кинофильмдерді көріп, соларды сабақ барысында қолдана білгені құба-
құп. Бала тәрбиесі қашанда бірінші орында тұруы керек. Себебі қоғамда бала жанын азғындыққа ұшыратар 
дүниелер аз емес.  

Жас маман педагогтарымыз осыны түсінуі керек. Кино өнімдерін экономикалық жағынан ғана бағалай 
бермейік. Оларды жан азығы мен рухымызды көтерер құралға айналдыруымыз керек.  

Осындай фильмдердің бірі – жоғарыда талданған "Жаужүрек мың бала". Қай қырынан қарасаңыз да өзіне 
еріксіз елітіп алып кетеді. Айтарымыз, болашақ педагогтарымыз қазақ кинофильмдерінің қадіріне жетіп, 
педагогикада тәрбие құралы ретінде қолданып, патриот ұлдарымызды, ибалы қыздарымызды тәрбиелеп, ата-
баба салт-дәстүрлерін жаңғыртып, туымызды биік көтеріп жүруге атсалысса жақсы болар еді. 

Осындай кинолар арқылы жастарымыздың бойында ұлтжандылық пен еркіндік рухын қалыптастыра 
аламыз. Сартай, Таймас сияқты ұлдарымыз, Қорлан секілді ержүрек қыздарымыз қашанда болған. Бола да 
бермек. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ, соны ескере отырып, қадіріне жетейік. Көк туымыз көк 
аспанда мәңгі желбіресін. 

 
Резюме 

В настоящее время киноиндустрия имеет огромное влияние на общество. Потому что, все действия, такие как 
патриотическое воспитание, трудовое воспитание и т.д. показываемые в кинофильмах, можно расценивать как 
педагогические средства воспитания. И применение их в своей практической деятельности педагогами, имеют 
большой потенциал воспитания подрастающего поколения.  

 
Summary 

Currently, the film industry has a huge impact on the society. Because , all actions , such as patriotic education, labor 
training , etc. displayed in movies , can be regarded as pedagogical tools of education. And using them in the  practice teachers 
have the potential of educating the young generation. In this regard , we note the close relationship between the influence of 
films on human rights and pedagogy.  
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Аңдатпа: 
Мақалада кәсіптік білім беру жүйесіндегі студенттерді өз еліміздің азаматы әрі патриоты етіп тәрбиелеу, 

колледждерде оқитын жастардағы патриоттық сезімді тәрбиелеу, әлеуметтік белсенді студенттерді – Қазақстан 
азаматтарын қалыптастыру  сұрақтары қарастырылады. 

Отансүйгіштікке тәрбиелеу жайлы әдебиеттер  мен  өзіміздің  практикалық тәжірибемізді саралап, талдау 
барысында студенттерді отансүйгіштікке тәрбиелеудің критерийлері  анықталды. Колледжге оқуға түскен 
жастардың Отансүйгіштік тәрбиесінің деңгейіне, белсенділігіне және критерийлеріне сипаттама берілген. Студенттік 
кезеңде тұлғаны  тәрбиелеу – барлық оқу-тәрбие  процесінде: оқу кезеңінде де (пәндерді игеру кезінде) және 
сыныптан тыс жұмыстарда да жүзеге асырылады. Мақалада отансүйгіштікті қалыптастыру бағытында жүргізілетін 
әдістемелік жұмыстардың тиімді формалары: конкурстар, ашық сыныптан тыс іс-шаралар, Отан қорғаушылар күніне 
арналған жобалар, зерттеу шығармашылық рефераттар, щығармашылық жұмыстар, презентациялар ұсынылған. 
Тәрбие жұмыстарын өткізген кезде ерекше  атап өтетін басты элемент – шығармашылық жобалар  болып табылады. 
Жобаларды дайындау әдісінің негізінде студенттердің танымдық дағдыларын дамыту,  білімдерін өз бетінше құра 
алу, ақпараттық кеңістікте бағыт-бағдар ала алу, сыни ойлау жатыр. 

Тірек сөздер: отансүйгіштік, отансүйгіштікке тәрбиелеу, отансүйгіштікке тәрбиелеудің әдістері және 
формалары. 

           
Колледждегі тәрбие жұмысының басты мақсаты – студенттерді өз еліміздің азаматы әрі патриоты етіп 

тәрбиелеу. Кәсіптік  білім беру жүйесіндегі  әлеуметтік белсенді студенттерді – Қазақстан азаматтарын 
қалыптастыру, білімгерлердің бойында азаматтылықты, адамның құқықтары мен бостандықтарына, айнала 
қоршаған ортаға, Отанына, отбасына деген сүйіспеншілікті, патриоттық және ұлттық танымды қалыптастыру - 
тәрбиелеу мен дамытудың маңызды бағыты болып табылады. Осыған орай арнаулы кәсіптік білім беру мен 
еліміздегі және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық және рухани қайта құрылымдау арасында тығыз қарым-
қатынас қамтамасыз етіледі. 

Жастарға патриоттық тәрбие берудің түйінді жақтарын талқылау өте өзекті болып табылады.  
Жастардың патриоттық тәрбиесі хақында әңгіме қозғау – қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Қазақ 

халқы мен Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің отансүйгіштік тәлімін алып өскен, өмірге жаңа қадам 
басқан жастарсыз ұлы держава ретіндегі отанымыздың ары қарай толыққанды дамып жетілуін көз алдымызға 
елестету мүмкін емес екендігі әрқайсысымызға белгілі. 

Елбасы Н.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» Жолдауында өзіңді және біздің балаларымызды  жаңа қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеуге 
шақырып  былай деді: «бұл біздің еліміз бен оның жеткен жетістіктері үшін мақтаныш болу керек. Жаңа 
қазақстандық отансүйгіштік – біздің көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыз жетістігінің негізі. Бұл 
бағыттағы біздің басты мақсатымыз қарапайым және түсінікті: біз қоғамдық келісімді сақтауға  және 
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нығайтуға міндеттіміз. Бұл – біздің мемлекет, қоғам, ұлт ретінде өмір сүруіміздің бұлжымас шарты. Қазақ-
стандық Отансүйгіштіктің іргетасы бұл – Отанымыздың ар-намысы үшін ортақ жауапкершілік және барлық 
азаматтардың тең құқылығы». 

«Отансүйгіштік» түсінігіне біз тек қана өз халқың мен Отаныңа деген адалдық пен махаббатты кіргізе 
алмаймыз. Қазіргі дәуірдегі күрделі қоғам жағдайында жастар жай ғана өсіп қоймай, рухани өсу керек. Өз 
денсаулықтарын нығайтып,  ұлттық салт-дәстүр негізінде өзіндік болмысын, адамгершілігін сақтап, сапалы 
кәсіптік білім алып, біліктілін дамытып, мамандығы бойынша жұмысты адал атқарып, сонымен қатар салауат-
ты отбасын құрып және толыққанды балаларды дүниеге әкелуі керек. Біздің түлектер арасында кең тараған 
мынандай зиянды құмарлықтардан аулақ болып, оларға қарсы тұра алу керек: нашақорлық, алкогольды ішім-
діктер ішу, оның ішінде сыра да бар, темекі шегу, сонымен қатар кез-келген құқық бұзушылыққа қарсы болу. 

Мұның барлығы, біздің ойымызша, отансүйгіштіктің ажырамас бөлігі, онсыз Отанға және халыққа қызмет 
ету деген қасиетті ұғымды елестету мүмкін емес. 

Отансүйгіштікке тәрбиелеу жайлы әдебиеттер  мен  өзіміздің  практикалық тәжірибемізді саралап, талдау 
барысында біз студенттерді отансүйгіштікке тәрбиелеудің мынандай критерийлерін анықтадық: 

1. Мақсаттылық (жастардың өмірдегі мақсаты бар,білім алуға жауапкершілікпен қарайды, мамандық 
таңдауды анықтап алған) 

2. Тәртіптілік (тәртіп бұзуға болмайды) 
3. Ұжымшылдық (ұжым қызметі жеке тұлғаның өмір сүру қалпының ажырамас бөлігі) 
4. Салауатты өмір салты (темекі шегуден аулақ болу, алкогольді ішімдіктер ішпеу және нашамен 

айналыспау, дене тәрбиесі және спортпен айналысу) 
5. Патриоттық іс (отансүйгіштік мақсаттағы іс-шараларға белсенді қатысу,  сезіну) 
Колледжге түскен студенттердің отансүйгіштік тәрбиелерінің деңгейі әдетте әртүрлі болады: кейде жастар-

дың өмірдегі мақсатылығы  анықталмаған болады (жастар әскери қызметке немқұрайлы немесе теріс қарайды, 
әртүрлі моральды және дене күшін қажет ететін қиыншылықтармен бетпе-бет келген кезде мақсатына жетуден 
кері шегінетіндер де болады), кейде жастардың алдына қойған нақты мақсаты болады (Отан алдындағы мінде-
тін орындауға жауапкершілікпен қарайды; отансүйгіштік түсінігі болады, бірақ қоғамдық тапсырмаларды 
орындауда жоғары белсенділік танытпайды; ұжым пікірін терістеуге бейім тұрады), кей жастар үшін   
патриотизм мен интернационализм өз өміріндегі басты айқындауыштар болып табылады (қоғамдағы өз орын-
дарын нақты біліп, белсенді өмірлік ұстанымдары болады; жастар Отан алдындағы өз міндеттерін орындаудың 
керек екенін нақты сезінеді; ұжым пікірі маңызды рөл атқарады; істері мен әрекеттерінде  салауатты өмір 
салтын ұстанады) 

Осылардан келіп, біздің колледжімізде студенттерге патриоттық тәрбие беру жүйесін жетілдіру жолдары 
анықталған. 

Тәрбиелеудің міндеті – адамды өмірдегі ең басты рөлі – азамат етіп, азамат болғанда да  елі, қоғамы, ата-
анасы алдындағы азаматтық міндеттерін орындауды сезінуге, ұлттық мақтаныш пен патриоттықты сезінуге, 
мемлекеттің Ата Заңын, рәміздерін құрметтеуге, ел тағдыры үшін жауапкершілікке, мемлекеттің ұлттық және  
табиғи құндылықтарын қызғыштай қоруға үйрету болу керек. Дәл қазіргі уақытта заманауи қоғамның даму 
жағдайлары белсенді азаматтық көзқарастағы жас толқынды қалыптастыруға жақсы мүмкіндіктер береді. 

 Отансүйгіштік – әрбір саналы адамға тән түсінікті сезім. Біздің студенттердің отансүйгіштігі ұжым 
ортасында (топтағы сабақтарда, тәрбиелік іс-шараларда, колледждің қоғамдық және спорттық өмірінде), өз 
отбасына: анасы, әкесі, әжесі, атасы, жақын және алыс ағаыйндарына деген  туыстық сезімдерде, олардың 
өмірдегі бейнелерін бағалауда, тарихқа, мәдениетке, мемлекетке, негізгі құндылықтар жүйесінде анықталады. 

Колледждегі барлық білім беру кезеңінде патриоттық тәрбие беру процесіне қатыстыру үшін әртүрлі 
байқаулар мен іс-шараларға студенттер  қызықтырылып, тартылады. Сөз жоқ,  студенттік кезеңде тұлғаны  
тәрбиелеу – барлық оқу-тәрбие процесінде: оқу кезеңінде де (пәндерді игеру кезінде) және сыныптан тыс 
жұмыстарда да жүзеге асырылады. 

Патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жоспарлауда қиыншылықтардың туындайтыны сөзсіз. Атап айтсақ, 
әлі күнге дейін білім беру ұйымдарында танымдылық мәдениеті мен төзімділік  сипатындағы сапалы, тиімді 
материалдар жетіспейді, жасөспірімдерге  олардың жадында патриоттық сезімді оятуға, Отанын сүюге 
үйрететін, Отанына пайда әкелетін істерді жасауға шақыратындай  кітаптар жоқтың қасы,   

Патриотизмді қалыптастыру бағытында жүргізілетін әдістемелік жұмыстардың тиімді формаларының бірі – 
ізденуді іске асыруға мүмкіндік беретін, тәрбие жұмыстарында жаңа формаларды тәжірибеде қолданатын 
ашық сыныптан тыс іс-шаралар. Отан қорғаушылар күніне арналған жобалар, зерттеу рефераттары, шығарма-
шылық жұмыстар, презентациялар, міне, бұл студенттерге қолданылатын патриоттық жұмыстар форма-
ларының толық емес тізімі. 
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Шығармашылық жобалар –  бұл тәрбие жұмыстарын өткізген кезде ерекше  атап өтетін басты элемент 
болып табылады. Жобаларды дайындау әдісінің негізінде студенттердің танымдық дағдыларын дамыту,  
білімдерін өз бетінше құра алу, ақпараттық кеңістікте бағыт-бағдар ала алу, сыни ойлау жатыр. Тарих, әдебиет, 
қоғамтану, экология, биология пәнінің оқытушыларымен, студенттердің таңдаған мамандығына баулитын 
арнаулы пән оқытушыларымен тығыз байланыста жұмыс істей отырып, біз бірлескен жобалар  құру идеясына 
келеміз. Пәндерден беретіндер құрылып жатқан жобалардың мазмұнына жауап берсе, информатиктер 
ақпаратты іздеу мен өңдеуді және жұмыс нәтижесінің рәсімделу деңгейіне жауап береді. Осылайша біздің 
еліміз бен туған қаламыз тарихының әртүрлі беттеріне арналған интерактивті жобалар пайда болады. 

Колледж студенттерін отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мәдени және тарихи құндылықтармен, табиғатты 
қорғау үдерістерімен, тарихи ескерткіштерді қорғау, ұлттық қолөнерді, фолклорды таныстыру барысында, 
студент жастарды түрлі шығармашылық жұмыстарға: ғылыми  зерттеулерге, көркемөнерпаздар үйірмесіне, әр 
түрлі мерекелік шараларға, спорттық жарыстарға, фестивальдар мен конкурстарға қатыстыру арқылы жүзеге 
асады. 

Әлеуметтік салада жасалып жатқан ерекше жағдайлар кәсіби білім берудің барлық сатыларында мамандар 
даярлау ісіне қосымша  талаптар қойып отыр. Білім болашақ жеткіншектер үшін  байлық, алға қояр мақсат, 
өмір сүрудің құралы және қол жеткізген нәтижесі, олардың ең негізгі артықшылығы болып табылады. Өрке-
ниеттің болашағы адам баласының ішкі жан-дүниесінің дамуымен көбірек байланыстырылады. Болашақ 
маман бойында отансүйгіштік сезімінің қалыптасуы мәселесін шешкенде білім беру мекемесіндегі орта рөлі 
ерекше, онда отансүйгіштік тәрбиесіне көбірек мән берілгені жөн. 

Қорыта келгенде, патриотизм адамгершілік және саяси қағида, әлеуметтік сана сипатында қала бермек, 
оның негізінде өз Отанына деген сүйіспеншілік, отан үшін жанын беру, отанының өткені мен болашағын 
мақтан ету, оны қорғауға үнемі даяр болу сезімдері жатса керек. Патриотизм – өз Отанының бостандығы мен 
тәуелсіздігі үшін күресте ғасырлар бойы бекіген аса қасиеттті ұғымдардың асқағы, сондықтан шәкіртінің 
бойында осы сезім  қаншалықты дамыса, қоғам іргетасы да соғұрлым берік, қоғам мүшелерінің бір-біріне 
деген төзімділігі мығым болмақ, ұстаз еңбегінің нәтижесі де осы арқылы көрініс табады. Студенттік кезде 
қалыптасқан көзқарас, дүниетаным, негіздер мен идеалдар жаңа заман адамы бойындағы патриоттық 
бағыттағы тұлғалық бірегейлікті нығайтып, оны қоғамдық өзгерістердің белсенді қатысушысына айналды-
рады. Патриоттық тәрбие мәселелері, сонымен қатар, оқытушының педагогикалық шеберлік тұрғысынан 
дамуы үшін де маңызды, бұл жерде педагогтардың Отанға және оның құндылықтарына париоттық көзқарасы 
тұрғысындағы жеке үлгі көрсету әдісі маңызды рөл атқарады. 

 
Резюме  

В статье рассматриваются вопросы воспитательной работы в системе среднего профессионального образования, 
в частности, воспитания патриотизма у молодежи, обучаемой в колледже, формирования социально-активных 
студентов – граждан Казахстана. 

 
Summary 

The problems of educational work in the system of vocational secondary training, in particular, bringing up of the college 
students to be the patriots of their country and forming of socially active students, the citizens of Kazakhstan are considered in 
the article. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК МӘДЕНИЕТІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Г.К. Шолпанқұлова – Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану 

кафедрасының  профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
Аңдатпа:  
Бұл мақалада жоғары оқу орнында студенттердің рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыру мәселесі,  

сонымен бірге әр түрлі мәдениет пен конфессия өкілдерімен өзара қатынас және әрекеттестік  ерекшеліктері 
қарастырылады. Ұлттық тәрбиенің ЖОО-да студенттердің рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастырудағы рөлі 
анықталады. Студент жастардың рухани-адамгершілік мәдениеті – халық, оның тарихы, құндылығы, мәдениеті, 
этникалық ерекшектері туралы ықпалдастырылған гуманитарлық білімнің, тұлғалық маңызды қасиеттердің 
жиынтығы, өзінің және басқа халықтың өкілдерімен тұлғараалық қатынасы, оларға тән сезімі мен эмоциясы, 
шығармашылық іс-әрекеті, құзыреттілігі, тұтас алғанда, ол студенттің әрекеті мен іс-қылықтарын реттеуге, басқаруға 
мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: мәдениет, руханилық, адамгершілік, рухани-адамгершілік мәдениет, орта, көпэтникалық орта, 
көпмәдени орта, ұлттық тәрбие. 

 
Қоғамның руханилық өмірі жастардың өткен ұрпақ пен нақты өмірдің тәжірибесін сын тұрғысынан 

қабылдап, түсінуімен сипатталады. Қазақстандық қоғамның қайтадан құрылуы рухани-адамгершілік мәде-
ниеттің сабақтастығының үзілуімен байланысты. Заманауи жаһандық әлеуметтік-экномикалық қайта құрулар, 
қоғамдық қатынастардың жаңаруы қоғамдық сананың барлық формалары мен адамгершілік бағдардың 
өзгерісіне де алып келгені мәлім.  

Қазіргі кезеңде өркениетті елдерде мәдени тұтастанудың төмендегідей жүйесі қалыптасқан: «адам – 
отбасы – мәдени шағын топ – этномәдениет – үлкен өркениет – адамзат». Бұл жерде ең маңыздысы мәдени 
тұлға адам болып табылады. Тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің көріну деңгейі оның рухани деңгейін 
көрсетеді. Ұлттық мәдениет халықтың ежелден келе жатқан өзіне тән өнері, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі есебінде 
жетіледі, ол әлемдік мәдениеттің гуманистік үдеріс үлгілерімен ұштасады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Бүкіләлемдік Рухани мәдениет форумында: «Кез 
келген халықтың рухани мәдениетінің негізін бейбітшілікке, келісімге, әділдікке ұмтылу құрайды. Көп ұлтты 
қазақстандық мәдениетке тән рухани бастамаларды нығайту мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігі. Қазіргі 
таңда түрлі этностар мен әр түрлі дінге жататын адамдарды біріктіруге қабілетті рухани құндылықтарды бекіту 
тұрақты күш-жігерді, әрі түрлі елдердің діни көшбасшылары, ғалымдары, мәдениет және өнер қайраткерлері 
тарапынан үнемі назарды қажет етеді. Бүкіләлемдік рухани мәдениет форумын өткізу қазіргі әлемнің рухани-
лығын нығайтуға, мәдениеттер мен өркениеттер үн қатысуларын кеңейтуге маңызды қадам болатындығына 
сенімдімін», - деп атап көрсетті [1].  

Рухани-адамгершілік мәдениет белгілі бір бағыттағы мақсатты, жүйелі, ұлттық көзқарасты, мінез-құлық-
тағы адалдық тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жүйе. Сондықтан заманауи жоғары оқу орнының 
басты міндеттерінің бірі көпмәдени ортада интеллектуалды ұлттың белсенді өкілі ретінде студент жастардың 
рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыру болып табылады.  

Мәдениет әр түрлі құндылықтардың жиынтығы мен бірлігі ретінде адамды рухани еркіндікке алып келеді. 
Адамның рухани мәдениеті басқа адаммен қатынасынан, тәрбиесінен, мінез-құлқынан, іс-әрекетінен көрінеді. 
Адамның жоғары адамгершілік сапасы – руханилықтың негізі.  

Педагогикалық әдебиеттерде «руханилық - адамның ойынан, сөзінен, әрекетінен көрініс табатын оның 
санасының күйі», – деп түсіндіріледі. Ол адамның рухани мәдениеттің сан алуан түрлерін: философия, дін, 
пәндер циклдерінен алған білімдерін меңгеру деңгейін анықтайды [2].  

А.Лихановтың пікірінше, «…халықтың рухани бірлігі мен оларды біріктіретін құндылықтар – бұл саяси 
және экономикалық тұрақтылық сияқты дамудың маңызды факторы. Қоғам адамгершілік бағдарлар жүйесі бар 
болғанда ғана ұлттық міндеттерді шеше алады» [3].  

Демек адамның жоғары тұлғалық мәдениеті халық алдындағы жауапкершілігін, азаматтық парыз бен 
азаматтық бедел туралы санасының жоғарылығын ажыратады. Осы тұрғыдан алғанда руханилық  – тұлғаны 
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қалыптастыру факторы, адамның өзін және өзінің мінез-құлқы мен іс-қылықтарын саналы басқаруы, өзінің іс-
әрекеттерін саналы реттеуі.   

Адамзат баласының сан ғасырлық даму тарихына жүгінетін болсақ,  руханилықтың мәні зор болған. 
Руханилық адамзат өмірінің адамгершілік құндылықтар басымдығына негізделген рухтық-сезімдік жақтары, 
адамның өзгеше ойлау бейнесі мен тіршілік әрекеті болып табылды. Ол адамның  шынайы келбетін,  болмы-
сын,  ішкі жан дүниесін білдіретін асыл қасиеттерде көрініс табады. Руханилық мәселесі антикалық дәуірден 
бері (Платон, Аристотель, Демокрит, Диоген, Гераклит, т.б.) философиялық ойлардың объектісі ретінде қарас-
тырылып келеді. Философтар руханилықты екі тұрғыдан, атап атйқанда, ғылыми және діни деп анықтады. 
Ғылыми және діни руханилық бір-біріне ұқсас, мұнда адамның ішкі әлемінің қасиеттеріне байланысты 
ерекшеліктеріне назар аударылады. Ал айырмашылықтары руханилықтың алғашқы көзі деген мәселеге келіп 
тіреледі (Адам немесе Алла). Ғылыми тұрғы руханилықты адамның ішкі әлемімен байланысты қарастырады, 
оның таным қабілетіне және адамгершілік өзін-өзі бағалауына көңіл бөледі. Тұлға білім арқылы сыртқы 
әлемді, адамның басқалармен қарым-қатынасын,  сезімді, эмоцияны таниды.   

Мәдениет – адамдардың өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілінен, сондай-ақ олардың материалдық 
және рухани байлықты жасауынан көрінетін қоғам мен адамның белгілі тарихи даму дәрежесі. Қазақ ұлтының 
болмысы өмір сүру салтымен және онымен кіндіктес төлтума мәдениетімен де дараланады.  

Ғылыми әдебиеттерде мәдениетке әр түрлі бағытта анықтамалар берілген. «Мәдениет» - cultura  латын 
тілінен аударғанда өсіру, өңдеу деген мағынаны білдіреді. Бұл сөзді ең алғаш рет теориялық термин ретінде 
рим философы М.Цицерон «Тускулан пікір сайыстары» ( б.ғ.д. 45 ж.) еңбегінде адамның ақыл-ойына әсер 
ететін ауыспалы мағынада “жанның жетілуі” деп қолданып, ғылыми айналымға енгізген [4].  

Т.Элиот этнографиялық тұрғыдан, мәдениет - белгілі бір халықтың өмір сүру мәдениеті..., оның әлеуметтік 
жүйеде көрініс табуы» - деп сипаттайды [5].  

С.С. Аверенцев мәдениетті «материалдық және рухани еңбек өнімдерінде, әлеуметтік ережелер мен 
мекемелер жүйесінде, рухани құндылықтарда, адамдардың табиғатқа, өзара және өз-өзіне қарым-қатынасының 
жиынтығында көрінетін адамның тіршілік әрекетін ұйымдастыру мен дамытудың арнайы тәсілі», - деп 
көрсетеді [6]. 

Философиялық сөздікте «мәдениет – адамзаттың болмыс пен сананың барлық салаларындағы әлеуметтік-
прогрестік шығармашылық қызметі; адамзат тарихының байлығын жеке адамның ішкі байлығына айналды-
руға бағытталған; адамның барлық іс-әрекетін біріктіретін әлеуметтік өмір тәсілі; әлеуметтік болмысты сақтау 
мен жаңарту үшін адам қолданатын формалардың эволюциясын дәлейдейді; адамның тіршілік әрекетінің 
тәсілі; дәстүрлер мен инновацияның жиынтығы» - деп анықталады [7].  

Этикалық сөздікте мәдениет ұғымына төмендегідей сипаттамалар беріледі: «мәдениет адамның рухани 
өмірінің барлық формаларын ойлауды, дін мен этиканы біріктіреді; адамның ішкі болмысының мәнін бекітеді; 
адамды жоғары дәрежеде ойлауға ұмтылдырады» [8]. 

Педагогикалық тұрғыдан, «мәдениет – адамдардың ғылыми, моральдық - әлеуметтік, көркем және 
техникалық құндылықтар жасаудағы бірлескен қарым-қатынастарының жиынтығы. Оның мәнін адамның 
өзіндік адамдық еңбегімен байланысты туындайтын өнім деуге болады. Өз тарихын, оның ішінде этникалық 
мәдени тарихы мен әдебиетін, өнерін түп негізден зерттеп білу, тарих пен мәдениеттің ортақ бастау көздерін 
табу, өздерінің төл мәдениетінің көне дәуірден бастап бүгінгі күнге жалғасып жатқан біртұтас ортақ тарихын 
жасау барлық мәдениетті халықтарға тән дәстүр.  

Ғалымдар пікірінше, мәдениет руханилыққа өзгергіштік қабілет береді, басқа адамдармен өзара әрекеттес-
тіреді (Р.И. Лазовская); рухани мәдениет тұлғалық өзін-өзі дамуда, тұлғаралық өзара әректтестікте  ішкі бағдар 
болады  (Т.А. Бреусова); руханилық адамгершілікпен, ал мәдениет тұлғамен тығыз байланысты (Н.Бердяев, 
Т.Г. Искакова); мәдениет адамның қоршаған орта адамдарына құндылық қатынасының көзі                                   
(Г.М. Коджапсирова).  

В.А. Сластенин «адамгершілік - адамның мінез-құлқын реттейтін қасиеттердің жиынтығы.  Тұлғаның 
рухани-адамгершілік мәдениеті жалпы мәдениеттің компоненті, құрамды бөлігі, интегративті қасиеті» - деп 
тұжырымдайды  [9]. 

Заманауи қоғамда «рухани-адамгершілік тәрбие» деген ұғым алдымен руханилықты анықтаудың әр түрлі 
тәсілдеріне байланысты біржақты тақыланбайды. Руханилыққа берілген көптеген анықтамаларға ортақтық  
адамның материалдық және материалдық емес қажеттіліктерін, талаптарын шектеу болып табылады. Демек 
руханилық адамның екі, атап айтқанда, идеалды (өмірдің мәнін тануы) және әлеуметтік (адамға қызмет етуі) 
қажеттіліктерінің жиынтығы ретінде жан-жақты қарастырылады. Рухани-адамгершілік тәрбие адамның 
рухани-адамгершілік мәдениетінің қалыптасуына ықпал ету, оларда: адамгершілік сезімді (ар-ұждан, парыз, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

176 

сенім, жауапкершілік, азаматтық, патриотизм); адамгершілік болмысты (сабырлылық, мейірімділік, т.б.); 
адамгершілік ұстанымды (қайырымдылық пен зұлымдықты ажырату қабілеті, өмірлік сынақты (кедергілерді) 
жеңуге дайындық, т.б.; адамгершілік мінез-құлықты (Отанға және адамзатқа қызмет етуге, қайырымды іс 
жасауға деген ерік-жігердің болуы, т.б.)  қалыптастыратын үдеріс. Рухани-адамгершілік тәрбиеге осы тұрғыдан 
қарауда ұрпақтан - ұрпаққа берілетін дәстүр, әсіресе, өзіне, айнала қоршаған адамдарға, олардың жасампаз-
дығына, табиғатқа, тұтас әлемге қатынасы айқын қадағаланады.    

Тұрғы (тәсіл, тәсілдеме) педагогикалық іс-әрекет тәсілдерін және өзара байланысты идеялар мен ұғымдар-
дың сапалық жиынтығын пайдалануға мүмкіндік тудыратын әдіснамалық бағдар деп мазмұндалады. Мәде-
ниетті іс-әрекет тәсіл тұрғысынан қарастыру маңызды, бұл мәдениеттің индивидтің маңызды қасиеттерді 
меңгеруіне мүмкіндік беретін әлеуметтендіру қызметін ашып көрсетеді.  

Студент жастардың рухани-адамгершілік мәдениеті – халық, оның тарихы, құндылығы, мәдениеті, этника-
лық ерекшектері туралы ықпалдастырылған гуманитарлық білімнің, тұлғалық маңызды қасиеттердің жиын-
тығы, өзінің және басқа халықтың өкілдерімен тұлғараалық қатынасы, оларға тән сезімі мен эмоциясы, шығар-
машылық іс-әрекеті, құзыреттілігі, тұтас алғанда, ол студенттің әрекеті мен іс-қылықтарын реттеуге, басқаруға 
мүмкіндік береді. Көпэтникалық білім беру ортасы – кез келген оқу мекемесінің этникааралық тиімді өзара 
әрекетке дайын, өзінің этникалық ұсқастығын (идентичность) сақтайтын және басқа этномәдениетті түсінуге 
талапты, иноэтникалық қауымдастықты сыйлайтын, әр түрлі ұлт өкілдерімен бірге бейбіт және келісіммен 
өмір сүре алатын тұлғаның қалыптасуына әсер ететін жағдайлардың жиынтығын көрсететін орта. Қоғамның 
көпмәдениеттілігі, көпэтникалығы, көптілділігі, көпөркениеттігі тәрбие мен білім теориясының күрделі 
гаммасы мәселесін туғызды. Тәрбие саласындағы жаһандану негізгі әлемдік өркениет Батыс, Еуроазия және 
Шығыс  ықпалынан белгілі бір сипаттарға ие. Көпұлтты қоғам үшін  ғаламдану мәдениет пен тәрбиеге тікелей 
әсер етіп, әр түрлі өркениеттік үлгіде бәселекелестік жағдайында өтіп жатыр. Мұның тәрбиедегі ұлттық құнды-
лықтардың жойылып кетуіне қауіп төндіріп отырғаны белгілі. Әлемдік білім мен тәрбиедегі жаһан-данудың 
салдарынан көпмәдениеттілік тәрбиенің детерминанты ретінде жаңа сапаларға ие болуда. Олар алдымен 
мәдениеттің өзара сіңісуі мен тұлғаның сәйкестілігі, бірегейлігі (идентичность), этникалық, діни полифония-
лық және дифференциациялық   сипатқа иеленуде. Мәдени адамның руханилығы өмір сүру салтын таңдауы 
мәдени идентификацияға қабілеттілігінен байқалады. Мәдени саналуандық білім беру (мультиұқсастық, 
мультисәйкестілік- мультиидентичность) әрбір адамның көптеген мәдениеттің тоғысуында болатынын, яғни 
тұлғаның жеке өзіндік сипатымен қатар басқа адамдармен де ұқсастығы бар екендігін есепке алуын қарас-
тырады. Сонымен бірге тәрбиенің мәдениеттің жалпыадамзаттық құндылықтарына негізделуі және этникалық 
әрі ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып құрылуын көрсетеді. Мәдени  саналуандық  адамдарды  
бөлмейтін,  керісінше біріктіретін  құндылық. Этникалық  әр түрлілікке негізделген қазақстандық дүниетаным  
әлемдік  мәдениет  ағымына  батып  жоғалып  кетпеуі  тиіс, оны жас ұрпақ бірегей ұлттық игілік ретінде сақ-
тауы керек. 

Студент жастардың рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыру мақсатты даму үдерісі және оның 
нәтижесі, тұлғалық маңызды қасиеттердің жиынтығы: өзін-өзі дамытуға талпыну, өзінің және басқа халықтың 
өкілдерін құндылық ретінде қабылдау, эмоционалдық бауырмалдық, қайырымдылық, ақ пейілділік, ізгі 
ниетшілік, жауапкершілік, ар-ұяттылық, инабаттылық,өзінің және басқа халық өкілдерімен бірлескен 
шығармашылық әрекетке ұмтылу, талаптану.  

Мәдени сәйкестілік, тарихи, герменевтикалық, аксилогиялық тұрғылар (тәсіл, амал, тәсілдеме) жоғары оқу 
орнындағы гуманитарлық пәндер мүмкіндіктерін қолдану арқылы студенттің рухани-адамгершілік мәдениетін 
қалыптастыру үдерісін жобалауға мүмкіндік туғызады, олар: мәтіндер жүйесіндегі этникалық ерекшеліктерге 
бағдарлау; мәтіндердің құндылық мазмұны; мәдениет диалогын қамтамасыз ететін тарихи ретроспективтік 
тәсіл;  т.б. М.М. Бахтин, В.С. Библер ұсынған мәдениет диалогы ережелеріне сүйене отырып, диалогты тіл 
құралдарында және мәтіндер жүйесінде мәдениеттің әр түрлі дәуірдегі көрінісі; тақырыпқа, мәселеге бірнеше  
көзқарас тұрғысынан қарау; тұлғаның ішкі мәні; әр түрлі халықтың мәдени әрекеттестігі ретінде қарастыруға 
болады.  

Руханилық, адамгершілік тұлғаның іс-әрекеті мен мінез-құлқында көрініс беретін базалық қасиеті, адамның 
тұлғалық қалыптасуына негіз болып отырған тәрбиенің, білімнің, өнер мен діннің негізі. Абай «Адамның жақ-
сысы адамға жақсылық жасаған адам, ол рухани жетілген толық адам қоғамына, ортасына, ұлтына, адамзатқа 
пайдалы болуы керек» - деп тұжырымдайды [10]. 

Тұлғалықтың түп тамыры адамның рухани әлемінен екендігін қазақтың дара биі Әйтеке би «Жақсының 
серігі – әмәнда ақыл, қанағат, әдеп, төзім, сабыр, үміт, татулық, бірлік. Ер жігітке төзім – тірек, сабыр - қамал, 
ақыл – әл-ауқат, ар-абырой – қазына, қанағат – асыл тас, бата - мұра, әдеп – сән,  жалған сөз – дерт, ақиқат – ем, 
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үміт – көңіл азығы, сезім – бұлақ, қиял –шырын, тілі – жүрегінің елшісі. Көңіл әрдайым обыр, кіршең. 
Сондықтан оны үнемі аққа ұйытып отыру – ақылдының еншісі» - деп сипаттайды. Бұл оның мәні қайырым-
дылық, ал қайырымдылық адамның жан дүниесінің өнімі деп тұжырымдауға мүмкіндік береді. 

Демек адамның өзін қоршаған орта мен әлемге қатынасының негізгі жолын, жоғарғы деңгейін руханилық 
деп санайтын болсақ, оның тарихи кеңістіктегі дербестік, даралығына тән тұлғалық рухы да осы рухани-
лықтың көрінісі.  

Студентті болашақ маман ретінде көпмәдени ортада кәсіптік іс-әрекетке дайындау жолдарының бірі – 
жоғары оқу орнының оқу үдерісіне сай келетін пәнді енгізу болып саналады. Оған Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
ректоры С.Ж. Піралиевтің жаңашылдық бастамасымен 2009-2010 оқу жылынан барлық мамандықтың 1 курс 
студенттеріне «Ұлттық тәрбие» курсының енгізілу тәжірибесі дәлел бола алады.  

«Ұлттық тәрбие» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сай «Ұлттық мәдениет – ұлттық тәрбиенің негізі» 
тақырыбында: Ұлттық мәдениеттің мәні. Мәдени мұра – рухани, мәдени, экономикалық және әлеуметтік 
капитал. Ұлттық тәрбиенің көздері: халық ауыз шығармашылығы, қолданбалы өнер, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 
ұлттық ойындар және т.б. сұрақтар қарастырылады.  Бұл тақырыптар бойынша студенттердің өзіндік 
жұмыстарының тапсырмалары көпэтникалық ортада студенттің рухани-адамгершілік мәдениетін (оның негізгі 
компоненттері: ақпараттық - когнитивті, тұлғалық - құндылық, іс-әрекеттік – шығармашылық, сезімдік - 
эмоционалдық) қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Сондықтан студенттермен жүргізілетін жұмыстарда «Біз бір елдің баласымыз», «Біз әр түрліміз, бірақ 
теңбіз» тақырыбына дөңгелек үстел ұйымдастыру, «Біз «Мәңгілік елдің баласымыз» деген эссе жаздыру 
студенттердің рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыруға оң ықпал етеді. «Әлем өзіңнен басталады» 
тақырыбындағы «Менің қызығушылықтарым» пікірлесу сағаты; «Менің есімімнің (атымның) тарихы» 
презентация, шағын шығарма байқауы; рухани-адамгершілік мазмұндағы фильмдерді талдау; «Өмір жақсылық 
жасау үшін беріледі» тақырыбына дөңгелек үстел өткізу және т.б. тапсырмалар студенттің өзіне жағымды, 
дұрыс, позитивтік қатынасын қалыптастыруға және өзін-өзі  дамытуға талаптануына мүмкіндік туғызады, 
сонымен бірге студенттердің мәдениеттің көптүрлілігі туралы түсініктерін кеңейтуге және студенттің өзіндік 
шығармашылық іс-әрекетіне бағдар болады.  

Тарихи тұрғыдан алғанда қазақ халқының материалдық мәдениеті осы аймақты мекендеген ертедегі 
көшпелі тайпалар мәдениеті мен орта ғасырларда өркендеген отырықшы және қалалық мәдениеттің 
дәстүрлерін жалғастырды. Әрбір көшпелі қазақ туыстық-қандастық жүйені тарата білуді өмір сүрудің 
нормасы, моральдық-этикалық өлшемдері деп білген. Мұндай дәстүрдің бұлжымай сақталуына жеті аталық 
үрдіс ұйтқы болып отырған. Бұл орайда жеті аталық үрдіске ұлттың этнобиологиялық және этномәдени 
тұтастығын қамтамасыз ететін ғажайып тетік ретінде ден қоюға тура келеді. Тектілік адамды алдымен, өз тегі 
мен өз елінің рухын бағалауға, түсінуге, болмысын терең зерттеуге жетелейтін қасиет болғандықтан, оның 
тұлғалық көрінісі руханилық әрі зиялылық екендігін айғақтайды, сонымен бірге тұлғаның қалыптасу 
ерекшеліктерін, тұлғалық табиғатын айқындайды. Тектілікті түсіне білген адам жеке басының ғана емес, елінің 
қамы үшін азаматтық жолды таңдайды. Сабақ барысындағы «Менің шыққан тегім» тақырыбы бойынша 
шығармашылық тапсырмалар (байқау, шығарма, т.б) әр студенттің өзінің тегіне, оның тарихына құрмет 
көрсетуін, сыйластық қарым-қатынасын қалыптастырады. «Шежіре кітап» бойынша өзінің тегін, рулық, 
отбасылық дәстүрін тереңірек білуіне мүмкіндік береді.   

«Сенің және менің халқымның мәдениеті» тақырыбы аясындағы этнографиялық музейге экскурсия; 
«Халықтың қуаты мен күші тілінде», «Туған өлкенің мәдени мұрасы» тақырыптарын өту барысында ұлы 
тұлғалардың шығармаларын талдау; «Ана жүрегі», «Ана туралы сөз» тақырыптарына шығармалар байқауын 
ұйымдастыру тапсырмалары әр түрлі халықтың мәдениетін қабылдауға және басқаны шындық ретінде тануға 
мүмкіндік береді.  

Сонымен Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы -2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» Жолдауындағы саясатының жүзеге асырылуында бұл пәннің алатын орны ерекше [11].  

Қорыта келгенде, студент тұлғасының мәдени ізденісінің тарихи ішкі көрінісі – руханилық, ал әлеуметтік 
іс-әрекеттері – оның сыртқы бейнесі болып табылады. Демек студенттің рухани-адамгершілік мәдениеті кәсіп-
тік іс-әрекеттегі этикалық нормалар мен ережелерді, өзара қарым-қатынас мәдениетін меңгеруін сипаттайды. 

 
Резюме 

В статье рассматривается проблемы формирование духовно-нравственной культуры студентов в полиэтнической 
среде вуза, а также особенности социального взаимодействие с представителями различных культур и конфессий. 
Определяется роль национального воспитания в формирование духовно-нравственной культуры студентов в вузе.  
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Summary 
The article deals with the problem of forming moral and spiritual culture of students in a multi-ethnic environment of the 

university, as well as features of the social interaction with representatives of different cultures and faiths. Defines the role of 
education in the formation of national spiritual culture of students in high school. 
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Аңдатпа: Осы мақалада спортшыларды тәрбиелеуде тиімді жағдайлар жасау көбіне педагог-жаттықтырушыға 

тікелей байланысты. Сондықтан жаңашыл педагог-жаттықтырушы даярлауға қойылатын талаптар студенттерді – 
ертеңгі  педагог-жаттықтырушыларды оқытудың жаңа түрлерімен қаруландыра отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік 
дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді. Қорыта келгенде, болашақ педагог-
жаттықтырушыларды кәсіби әрекетке даярлау аса көкейкесті, кезек күттірмейтін өткір мәселе екендігін айғақтайды. 
Қазіргі өмір талабына сай педагогикалық жоғары оқу орындары білімді ғана емес, әрі тәрбиеші, әрі қоғамшыл, әрі 
зерттеуші, әрі ұйымдастырушы  педагог-жаттықтырушы даярлау керек екені бәрімізге белгілі. Әр қырлы тәрбиеші, 
жаттықтырушы даярлау күрделі үрдіс. Ал оған бағыт беруші, жол сілтеуші – білікті, шебер, парасатты ұстаздар. 

Тірек сөздер: құзырлық, ақпараттық, модельдеуші, жию, коммуникативтік. 
 
Қазақстан Республикасында Білім беру жүйесін жетілдіру оқытушы-профессор құрамынан үлкен жан-

жақтылықты талап етеді. Сондықтан, оқытушы-профессорлардың тұлғалық қасиеттері мен кәсіби құзырлық-
тарына үлкен талап қойылады. Қазіргі кезде, оқытушы-профессор құрамы білім беру жүйесін жетілдірудегі кез 
келген өзгерістердің, педагогикалық үдерістің негізгі субъектісіне айналып отыр. 

Қазіргі оқыту жүйесіне шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды 
жете меңгерген кәсіби шеберлігі қалыптасқан білікті маман қажет. Бір уақытта педагог, психолог және оқу 
үдерісін ұйымдастырушы инженер бола білуі керек. Сонымен қатар, студенттің шектеусіз қабілетін дамыта 
алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт. Бұдан болашақ маманның 
мамандық шеберлігі анықталады. 

Мамандық иесінің ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше. Яғни, білім сапасын көтерудің негізгі тетігі – 
болашақ педагог, сондай-ақ оның теориялық білімі мен кәсіби шеберлігі, шығармашылық қызметі. 

Кәсіптік құзырлылық үш бөлікті негізгі, базалық және арнайы құзырлылықты біріктіреді. 
Негізгі құзырлылықтар терминіндегі жоғары білім беру стандартындағы бітірушілерді дайындау деңгейінің 

талаптарын нақтылау бүгінгі күннің өзекті мәселесі кәсіби білімдердің, іс-әрекеттердің және адам практика-
сындағы кәсіби құзырларды іске асыру потенциалдары арасындағы қарым-қатынасты анықтау болып отыр. 
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М.В. Рыжаков “Білімдер мен дағдылар формальды білім берудің, бүтіндей стандарт аясына сиыспайтын кілттік 
құзырлар – кәсіби білім берудің атрибуттары болып табылады” [1, ст.3-13.] 

Жаңа қоғам айналасында жас ұрпаққа жаңаша білім беру жолында жан-жақты өзгерістер жүріп жатыр. XXI 
ғасыр ғылым мен білімнің қарыштап дамыған ғасыры деп аталатыны белгілі. Сондықтан қазіргі ұстаз шәкір-
тіне білім негіздерінен мәліметтер беріп қана қоймай, оны дүние жүзілік білім, ақпарат, қатаң бәсеке жағ-
дайында өмір сүріп, жаңа дәуір жаңалықтарымен суарылып отыруға тиісті. Бұл істе белгілі бір нәтежиеге қол 
жеткізу үшін, педагог-жаттықтырушы – қоғамдағы болып жатқан тез өзгеріп тұратын әлеуметтік–экономика-
лық, педагогикалық өзгерістерге тез бейімделгіш, жаңаша ойлау жүйесін меңгерген, жан-жақты білімдарлығы, 
тұтас дүниетанымы болуы қажет. Өз мамандығының шеңберінде қалып қойған педагог-жаттықтырушы 
білімгерге білім, тәрбие берудегі биік мақсаттарға жете алмайтыны анық. Қазақстанның бүгіні мен ертеңі жас 
ұрпақтың еншісінде. Ал жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары етіп қалып-
тастырудың бірден-бір жолы – білімгерді білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру, шығармашы-
лыққа жетелеу. Мұндай жағдайларда болашақ  педагог-жаттықтырушынің үлкен біліктілігі қажет. Қазіргі 
заман талабына сай спортшы мамандар дайындау үшін ойы терең, ғылыми-әдістемелік біліммен терең 
сусындаған, педагогика мен психологияны жетік меңгерген шебер педагог-жаттықтырушы қажет. [2] 

Педагогтардың келесі инвариантты құзырлылықтарын бөліп көрсетуге болады: 
- ақпараттық (оған біздің пікірімізше бағдарламалық және трансляциялық құзырлар енеді,                                

Т.В. Добудькода бұл жеке құзырлылықтар, сондай-ақ, оған ақпаратты білімге айналдыру, ақпаратты талдауға 
және жалпылауға, жүйелеуге байланысты аналитикалық іс-әрекетті сиыстыруға болады);  

- модельдеуші (әмбебап зерттеушілік, түсіну мен логикалық ойлауды дамытушы ретінде); 
- бақылау-бағалаушылық, гностикалық (сапалық және сандық бағалар, өзін-өзі бағалау); 
- жию (басқарушылық, ұйымдастырушылық, құрастырушылық интеграциясы ретінде); 
- мәдени-бағалаушылық (білім берудегі азаматтық принципті іске асыруға бағытталған мәдениет үлгілерін 

меңгеру ретіндегі көзқарас); 
- коммуникативтік (ашық білім беру кеңістігінде, саяси-мәдени қоғам өмірінде, толеранттықта өзін-өзі 

оқыту, әлеуметтендіру қабілеті); [3]. 
Педагогтарды ақпараттандыру жағдайында құзырлылық тәсілге бағытталған дайындау тұрғысынан оның 

кәсіптік іс-әрекетінің коммуникативтік, ұйымдастырушылық, жобалаушылық, гностикалық және құрастыру-
шылық құрамдарының талдануы айтарлықтай мәнге ие. 

Қазіргі заманның білім сапасы - педагог-жаттықтырушы қауымының қызметінің сапасы. Ал,  педагог-
жаттықтырушыға бағаны тек оның кәсіби даярлығынан, өз ісін жоспарлай, өзінің нақты мақсаттарын болжап, 
көре алуынан, спортшының әрекетін ұйымдастыра алатын шеберлігінен байқап, беруге болады. Қазіргі 
заманда, әлемдік оқу үрдісінің өзегі инновациялық технологиялар екені мәлім. Ақпараттық және оқытудың 
инновациялық технологиялары арқылы барлық білімгерлерге бірдей білім беруге және ол әрбір жеке тұлғаның 
ерекшеліктерін, өзін-өзі дамытуға қабілеттілігін ескеруге мүмкіндіктерін береді. [4] 

Педагогикалық әрекеттің шыңына апаратын баспалдақ – кәсіби шеберлік. Қоғамның жаңаруы мен дамуы 
барлық саладағы оның азаматтарының кәсіптік шеберлігіне байланысты. Осы жайында зерттеген  А.К.Маркова 
педагогтың кәсіби деңгейге көтерілуінің мына төмендегі психологиялық критерийлерін анықтаған: 

1. Объективті критерийлерге: педагог өз мамандығына сәйкестігі, сан және сападағы жоғарғы еңбек 
көрсеткіші 

2. Субъективті критерийлерге: адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына, қабілеттері мен 
қызығушылықтарына сәйкес 

3. Нәтижелі критерийлер: педагог өз ісінде қоғам талап етіп отырған нәтижелерге қол жеткізіп отыр ма 
деген мәселе тұрғысынан қарастырылады. 

4.Шығармашылықтың критерийлеріне: педагог өз кәсібінің шекарасынан шыға алу, сол арқылы өз 
тәжірбиесін, еңбегіне өзгерте алуы жатады. 

Біліктілікті арттыру – өз қызметін нәтижелі атқару үшін және кәсібилік пен құзырлылық деңгейін көтеру 
мақсатында арнайы бағдармалар арқылы оқыту, кәсіби дамыту, іс-шараларына қатыстыру және оның өз 
білімін көтеруі болып табылады. 

Педагог мамандықты биікке көтеретін күш – оның кәсіби құзырлылығы. «Құзырлылық» ұғымы соңғы 
жылдары педагогика саласында тұлға субьектілік тәжірбиесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп 
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отырған ұғым. «Құзырлылық» – белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қарастыра 
отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде үкім шығара алу дегенді білдіреді. 

Педагог-жаттықтырушынің педагогикалық құзырлығы деп, педагогикалық қызметті жүзеге асырудағы 
теориялық және практикалық дайындықтың бірлігін айтады. 

М.А. Чошанов құзырлылықты маманның төмендегі белгілерін ажыратып көрсетеді: 
 тұлғаралық және еңбектегі байланыс мәдениеті; 
 қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, психологиялық аспектілерін меңгеруі; 
 қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы; 
 практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті; 
нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктілігі; 
 тиімді шешім кабылдау қабілеті. [5. ст.36] 
Педагогика ғылымында профессионалдық құзырлылық еңбегінің жемістілігін анықтайтын білімі мен 

біліктілігінің жиынтығы, тапсырмасы орындаудағы дағды көлемі, білім кешені мен профессионалдық 
тұлғалық сапасы, теориялық, білімдік және профессионалдық дайындығының бірлігі, жоғары мәдениеттілікті 
талап ететін қызметтің күрделі түрлерін орындаудағы қабілеті деген мағынада ашылған. 

Соңғы жылдары ғылыми–педагогикалық еңбектерде кәсіби құзырлылық дайындық сапасына қойылатын 
талап немесе кәсіби теориялық білімдері мен практикалық біліктілігі, тәжірбиеден өткізілген кәсіби маңызды 
сапасы ретінде қарастырылады. Біздің ойымызша, құзырлылықты білімін, біліктілігін, дағдысын, тұлға мінез-
құлқын, ең бастысы - тұлға мүмкіндігін бағалаудың критериі мақсатында қарастыру құзырлылық маңызын 
толық аша бастады. Олай болса, құзырлылық – нәтижеге бағдарланған жаңа білім беру жүйесінің сапалық 
критериі ретінде әлеуметтік және өмірлік көзқарастарды қамтитын құндылықтарды есепке алуы қажет. 

Құзырлылық тәсілдері: 
 нақты болып жатқан құбылыстарды түсіндірудегі; 
 танып білудегі, жаңа техника мен технологияларды меңгерудегі; 
 адамдар арасындағы байланыста өз қылықтарын бағалау; 
 өмірдегі отбасы мүшесі, қоғам мүшесі; 
 құқықтық нормадағы және әкімшілік құрылымдағы жағдаяттарды шешудегі біліктілік . 
Құзырлылықтың негізгі қасиеттері: әлеуметтік көзқарасы тәжірбиесі, интеллектісі, тектілігі. [6. ст.208] 
Құзырлылықтың сапа белгілері: дүниетанымы, адамгершілігі, еңбекқорлығы, көлемі, жаңалылығы, 

қабылдауы, есте сақтауы, дарыны. 
Белгілі ғалымдар С.Е. Шишов пен В.А. Кальнейдің өскелең ұрпақтың бойына білім мекемелері мынадай 

құзырлылықты қалыптастыруы тиіс деп есептейді: 
1. Саяси және әлеуметтік құзырлықтар. Олар адамның өзіне жауапкершілік ала алуында. 
2. Көп мәдениетті қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлықтар. Ұлтаралық келісім, басқа мәдениет, 

дін өкілдерін құрметтеу. 
3. Жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасай алу құзырлылығы. Бұл әрбір адам үшін аса маңызды 

мәселе, бұған сонымен қатар бірнеше тілді білу де жатқызылады 
4. Ақпараттық қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлықтар. Бұл жаңа технологияларды білу, 

ақпараттар ағынынан қажеттісін таба білу, оған сыни баға беру білу деген мағынаны береді. 
5. Тұлғаның жеке және қоғамдық өмірінің негізі болып табылатын - өмір бойы білім алуға қабілеттілік.  
Болашақ  педагог-жаттықтырушы: 
ол өзінің пәнін біліп қана қоймай, сонымен қатар педагогикалық үдерістегі әр қатысушының орнын көре 

біліп, оның нәтежиелерін алдын ала байқап, мүмкін болатын жағдайда артта қалушылықты реттеу. 
білімгерлердің негізгі құзырлылығын қалыптастыруға дайындығы: құндылық-бағдар, жалпы мәдениет, оқу-

танымдық, ақпараттық, әлеуметтік-тұлғалық. 
Білімге ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеуді жүзеге асыру [7] 
XXI ғасыр – бәсеке ғасыры, олай болса, ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді қастерлейтін, ертеңгі 

Қазақстанның тізгінін ұстайтын, өмірдің әр түрлі мәселелерінен хабардар, кез келген тапсырманы орындауға 
қабілетті, қолынан іс келетін құзырлы азаматтарды осы бастан тәрбиелеуіміз керек. Қазіргі өмір талабына сай 
педагогикалық жоғары оқу орындары білімді ғана емес, әрі тәрбиеші, әрі қоғамшыл, әрі зерттеуші, әрі ұйым-
дастырушы педагог-жаттықтырушы даярлау керек екені бәрімізге белгілі. Әр қырлы тәрбиеші, жаттықтырушы 
даярлау күрделі үрдіс. Ал оған бағыт беруші, жол сілтеуші – білікті, шебер, парасатты ұстаздар. 
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Педагог-жаттықтырушы – спортшылар бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Яғни, спортшыларды 
тәрбиелеуде тиімді жағдайлар жасау көбіне педагог-жаттықтырушыға тікелей байланысты. Сондықтан 
жаңашыл педагог-жаттықтырушы даярлауға қойылатын талаптар студенттерді – ертеңгі  педагог-жаттықтыру-
шыларды оқытудың жаңа түрлерімен қаруландыра отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларды игеруге 
бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді. Қорыта келгенде, болашақ педагог-жаттықтыру-
шыларды кәсіби әрекетке даярлау аса көкейкесті, кезек күттірмейтін өткір мәселе екендігін айғақтайды. 

 
 

Резюме 
В этой статье рассматриваются педагогические основы профессиональной компетентности будущих педагогов-

тренеров, раскрыто понятие компетентности и описаны критерии профессиональной компетентности. Все большее 
внедрение новых образовательных технологий и применение компетентно-стного подхода  в учебном процессе 
способствует повышению эффективности процесса формирования профессиональной компетенции будущих 
педагогов-тренеров. Одной из актуальных проблем подготовки специалистов международного уровня является  
разработка методов и подходов формирования профессиональной компетенции будущих педагогов-тренеров. 
Современные тенденции модернизации образовательных программ требуют внедрения современных методов 
формирования профессиональной компетенции будущих педагогов-тренеров. 

 
Summary 

This article deals with the pedagogical basis of future teacher-trainers’ professional competence, also it is said about 
conceptions of competence and its criterions. More introduction of new educational programs and application of competence 
approach in the educational process promotes increasing of effectiveness of forming process of professional competences of 
future teacher-trainers. One of the actual problems of training of specialists of international level is development of methods 
and approaches of professional competence forming of future teacher-trainers. The modern tendencies of modernization of 
educational program demands introduction of contemporary methods of forming of professional competences of future 
teacher-trainers.      
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САБАҚТАҒЫ ЗЕРТТЕУ НЕМЕСЕ LESSON STUDY – ПЕДАГОГТАРДЫҢ БІЛІКТІГІН 
АРТТЫРУДЫҢ БІР ТӘСІЛІ 

 
Ж.Т. Қайыңбаев – 

«Өрлеу» АҚ филиалы ББЖ ҚБАРИ профессоры, жаттықтырушы, 
                          

Аңдатпа: 
Мақалада Lesson study педагогтардың біліктілігін арттырудың тәсілдерін қарастырдық.  Lesson study ұғымын 

қазақшаға  сабақты зерттеу деп аударып жүр. Менің ойымша сабақты зерттеу дегенге қарағанда сабақтағы зерттеу 
дегеніміз мәселенің мағынасын толық ашатын сияқты. Себебі, бұл мәселе жалпы сабақты зерттеу емес. Ол бірнеше 
мұғалімнің сабақтағы қандай-да мәселені (оқушыларға қойылатын сұрақтардың түрлері мен формалары, кері 
байланыс, топпен жұмыстың оқушы белсенділігіне әсері, деңгейлік тапсырмалар және тағы басқалар) зерттеуі, 
байқап көруі, сараптауы. Демек, ол жалпы сабақты емес, оның белгілі бір элементін зерттеу. Біз көп мәселенің 
шешімін сырттан емес, өзімізден іздегеніміз абзал. Әрине, ол үшін біріншіден, ата жолына деген адалдық, екіншіден, 
ұлтыма азда болса пайда келтірсем деген ниет, үшіншіден, көп адам байқай бермейтінді байқайтын шынайы 
кәсібилік («Мен мықтымын» деген бос мақтан, құры бөсу емес) пен ақылды бас керек. 

Тірек сөздер: Lesson study, сабақтағы зерттеу, бақылаушы, болашақ. 
 
Ғасырдан ғасырға мәнін жоймай, ұмытылмай келе жатқан төменгі ұлағатты тұжырымдарға көңіл 

аударайықшы ....  
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. 
Келісіп пішкен тон келте болмас.  
Жалғыздың шаңы шықпас. (Қазақ нақылдары) 
Ата-бабаларымыздан қалған осындай ұлы тұжырымдарды әр кезде белгілі бір жағдайларға сәйкес айтуын 

айтамыз-ау, алайда біз оларды өміріміздің әр саласында өмірлік қағидаға айналдырдық па? Біз, қазақтар бұл 
мәселені қаншалықты қатырғанымызды білмеймін, ал дүние жүзінің көптеген  елдерінің «өз бидайын өзіне 
қуырып беретін» жапондар, мұмкін біздің шалдарың тұжырымдары құлақтарына тиді ма, әлде өздерінің де бір 
ақылды адамдары тапты ма білмеймін, бұл тұжырымдарды педагогика саласына қолдануды 1870 жылдары-ақ  
бастаған ..... 

Атап айтқанда, бұдан бір жарым ғасырға жуық уақыт бұрын, үлкен өлшеммен алғанда оқушылардың білім 
сапасын жақсарту үшін, жапон мұғалімдері сабақ барысында қолданылатын әр түрлі тәсілдерді, іс-әрекет 
түрлерін бірлесіп талқылауды, жүйелеуді, зерделеуді, зерттеуді қолға алған. Бірте-бірте бұл тәсіл әлемнің басқа 
елдеріне жапон тіліндегі атауымен емес, ағылшын тіліндегі Lesson study атауымен кең таралды. 

Жалпы, Lesson study ұғымын қазақшаға сабақты зерттеу деп аударып жүр. Менің ойымша сабақты зерттеу 
дегенге қарағанда сабақтағы зерттеу дегеніміз мәселенің мағынасын толық ашатын сияқты. Себебі, бұл 
мәселе жалпы сабақты зерттеу емес. Ол бірнеше мұғалімнің сабақтағы қандай-да мәселені (оқушыларға 
қойылатын сұрақтардың түрлері мен формалары, кері байланыс, топпен жұмыстың оқушы белсенділігіне 
әсері, деңгейлік тапсырмалар және тағы басқалар) зерттеуі, байқап көруі, сараптауы. Демек, ол жалпы сабақты 
емес, оның белгілі бір элементін зерттеу. Осы тұрғыдан қарағанда, Lesson study ұғымын сабақты зерттеу емес, 
сабақтағы зерттеу дегеніміз дұрыс деп ойлаймын. Сол сияқты, Lesson study, Action research (іс әрекеттегі 
зерттеу) ұғымдарын қазақ тіліне аудармау керек деген де түсінік бар. Бұл да келісуге болмайтын тұжырым. 
Егер қазақ тілінде ұғымның мән мағынасын ашатын дұрыс балама табылып жатса онда неге ұғымды қазақша-
ламасқа. Тіліміздің орыс тілімен шұбарланғаны аздай енді оны ағылшын тілімен тағы да шұбарламақпыз ба? 

Сабақтағы зерттеу  ұғымның көптеген анықтамасы бар. Мұғалімге арналған нұсқаулық, бағдарлама атты 
оқу құралдарында бұл мәселе былай анықталған: 

Сабақтағы зерттеу дегеніміз – мұғалімдерді оқыту мен тәжірибелерін  дамытудағы ынтымақтастық тәсіл.  
Сабақтағы зерттеу дегеніміз – оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатын-

дығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу. 
Сабақтағы зерттеу дегеніміз –  оқытудың жаңа тәсілдерін  әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс жасап, 

тәсілдің тиімділігін көрсететін оқушының оқуы жайлы деректер жинау. 
Сабақтағы зерттеу дегеніміз – жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау. 
Сабақтағы зерттеу дегеніміз –  жеке педагогтың өзі жинақтаған білімі мен біліктілігін өз әріптестерімен 

бөлісуі.   
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Сабақтағы зерттеу дегеніміз –  тәжірибені жетілдірудің демократиялық жолы.   
Сабақтағы зерттеу дегеніміз –   педагогтардың біліктілігін арттырудың бір тәсілі. 
Сабақтағы зерттеу дегеніміз – жұмыс істеудің тәсілі, оқушының үйренуін зерттеу, бақылау. 
Сабақтағы зерттеу мәселесі төмендегідей жағдайларда жүзеге асады: 
1. Cабақтағы  зерттеуді  бірнеше мұғалім (4-6)  бірлесе дайындайды. Бұл мұғалімдер бір пәннің мұғалімдері 

болса өте жақсы. Бұл жағдай мүмкін болмаса, параллель сыныптардың мұғалімдері немесе мазмұны бір біріне 
жақын пәндер мұғалімдері болғаны жөн. Бұл жағдайлар мүмкін болмаса кез келген мұғалімдер топтаса алады. 

2. Болашақта өтетін сабақтың сапасына тек қана сабақ беруші мұғалім ғана емес, сабақты дайындауға 
қатынасқан  барлық мұғалімдер жауапты.  

3. Келісім бойынша бір мұғалім сабақ береді, ал басқа мұғалімдер бақылаушы болады. Бақылаушы болып 
отырған мұғалімдер сабақ беруші мұғалімді емес, зерттеуге келісілген тәсілдің, проблеманың жүзеге асу 
жағдайын қадағалайды. 

4.Сабақтағы зерттеуді бірге жүргізуге келіскен мұғалімдер тобы (мүмкін 4-6 мұғалім) өздерінің жұмыс 
ережелерін дайындайды және оны талқылау негізінде келіседі. Жұмыс ережесі мынандай нұсқада болуы 
мүмкін.  

Сабақтағы зерттеуді бірге жүргізуге келіскен мұғалімдер тобының жұмыс ережесі бір нұсқасы былай 
болуы мүмкін. 
 Бірге жұмыс істейміз деген уақыттан себепсіз кешікпеу және одан қалмау. 
 Қысқа және тек қана көтеріліп отырған мәселе бойынша сөйлеу. 
 Әріптестерді сыйлау (сөзін бөлмеу, босқа сөйлемеу, әріптесіңнің ұнамайтын пікіріне де шыдамдылық 

таныту, «Сіздікі, қате» деп айтпау, Сізше, солай болғанның өзінде «Сіздің орныңызда мен болсам былай жасар 
едім, мүмкін былай ойлап көрерсіз....»деген тұрғыда пікір білдіру). 
 Уақытты бағалау. 
 Мойынға алған жұмыстарды дер кезінде орындау. 
 Бірлесе жұмыс жасау. 
 Барлық кезде тек шынайы, адал  болу. 
 Бейресми жағдайларда әріптестермен жақсы, іскерлік қатынаста бола білу және т.б.  
5.Сабақтағы зерттеуге қатынасатын мұғалімдер нені зерттеу керектігін келіседі. Зерттеуге мынандай 

проблемалардың бірі алынуы мүмкін. 
 Оқушылардың топтық жұмысы.  
 Сабақта оқушылардың диалогын ұйымдастыру. 
 Оқушыларға қойылатын сұрақтардың түрлері және деңгейі. 
 Оқушылар жауаптарының мазмұны мен деңгейі. 
 Сабақтағы кері байланыс. 
 Сабақта АКТ-ны пайдалану. 
 Оқушылардың білімін бағалау. 
 Сабақтағы зерттеушілік әңгіме. 
 ....... жастағы оқушылардың танымдық ерекшеліктері. 
 Сабақ барысындағы көшбасшылық. 
 Сабақ барысындағы  ойындардың(танымдық, рөлдік және т.б.) рөлі. 
 Оқушылардың рефлексия, эссе жазуға үйренулеріне жағдай туғызу. 
 Әр деңгейдегі тапсырмалар. 
 Сабақ барысында «Оқушы үнін» ескеру және т.б. 
6. Сабақтағы зерттеуге тиісті тақырыпты мұғалімдер тобы оның мектеп, сынып және өз тәжірибелері үшін 

маңызына, өзектілігіне, қажеттілігіне қарай таңдайды. Ары қарай оны әр мұғалім  зерттеуі қажет (әрине, оған 
белгілі бір уақыт керек). 

7. Таңдалған тақырыпты зерттеу барысында әр мұғалім ол мәселе жайлы тек қана өз білімдерін толық-
тырып қана қоймайды. Бұл мәселелерді оқу, оқыту барысында қолданудың тәсілдері жайлы да ойланады. 

8. Сабақтағы зерттеуге қатынасатын мұғалімдердің бәрі бірлесе отырып өтілуге тиісті сабақ жоспарын 
дайындайды. Сабақты жоспарын дайындау барысында сабақ мақсаты мен міндеттеріне, сабақ мазмұнына, 
сабақ бөліктеріне (проблеманы айқындау кезеңі, проблеманы шешу кезеңі, проблема шешімін қолдану кезеңі), 
сабақта және одан тыс уақытта оқушыларға ұсынылатын ресурстарға, оқушыларға қойылатын сұрақтарға, 
сабақтан күтілетін нәтижеге, кері байланысқа, өзіндік жұмыстарға, сабақта қолданылатын әр түрлі 
стратегияларға және т.б. көңіл аударылады. 

9. Сабақ жоспары келісілген соң, мұғалімдер сабаққа қажетті нәрселерді дайындау үшін кімнің неге жауап 
беретіндігі жайлы және сабақты кім, қашан өтетіндігі мәселелеріне келісіледі. 
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10. Сабақтағы зерттеуде қадағалануға тиісті оқушылар (мүмкін үш оқушы, мүмкін төрт оқушы) саны мен 
олардың аты жөні келісіледі. Мұндағы басты параметр олардың әрқайсысы  деңгейлес оқушылар тобының  
«өкілі» болуы керек. 

11. Бір мұғалім сабақ өтеді, ал басқа мұғалімдер жоғарыда айтқандай  зерттеуге келісілген тәсілдің, 
проблеманың жүзеге асу жағдайын және олардың бақылауға келісілген оқушыларға әсерін қадағалайды. 

12. Сабақтағы зерттеу барысында бақылаушы мұғалімдер сабақ жоспарға сәйкес өтуде ме немесе сабақ өту 
барысында сабақ жоспары өзгерістерге ұшырауда ма? Егер олай болса оның себебі неде? Және т.б. салыс-
тыруларға да ерекше көңіл аударып отырады. 

13. Қажетіне қарай бақыланған оқушылардың жұмыс дәптерлері өте сыпайы түрде сұралып алынса және 
ондағы жазба жұмыстар зерделенсе өте дұрыс болар еді. Алайда, бұл мәселе оқушы намысына тимейтіндей өте 
икемділікпен жүзеге асырылу керек екендігін ескертеміз. 

14. Сабақ өткен соң көп кешікпей сабақты талқылау керек. Онда мынандай мәселелер бойынша ой-толғау 
болу керек деп ойлаймын:  

 Келіскен стратегиялар сабақ барысында нәтиже берді ма?  
 Сіздің пікіріңізше, сабақ жақсы өтті ме? Неге?   
 Біздің неге қол жеткізгіміз келеді?  
 Біз оқушыларды неге үйреткіміз келеді?  
 Жоспар сізге қаншалықты көмектесті? 
 … қатысты не жақсы өтті… неге? 
 Не жоспардан тыс өтті? Неге? 
 Сіздің көңіліңіз аз толған нәрсе? Неге? 
 Сіз нені басқаша істер едіңіз? Неге? 
 …туралы көбірек айтыңызшы… 
 Бұрын сіз нені істеп көріп едіңіз? 
 Бізге қолға алуға қажетті қандай шара керек? 
 …туралы не ойлайсыз? 
 Бұған қатысты біз не істеуді жоспарлаймыз? 
 Бізге (Сізге) қажетті қандай жоспар құру қажет? 
 Сіздің ойыңызша, жағдайды қалай түзетуге болады? 
 Сіз қарастыра алар ма едіңіз? 
 Х-ке қатысты … істеуге болар ма еді? 
 Деректер… пайдалануға болатынын көрсетті. 
 Егер сіз бұл сабақты қайтадан өткізсеңіз, нені басқаша істер едіңіз?  
 Сіз не істейсіз? 
 Мұны қашан істейсіз? 
 Сіздің алдағы қадамдарыңыз қандай? 
 Менің ойымша…   
 Аса пайдалы болар еді, егер .... және т.б.  
 Яғни, сабақ  барлық жағынан талданады.        
15. Циклды жалғастыру. 
Демек, сабақтағы зерттеудің проблемасын анықтау, проблемаға байланысты ақпараттар жинау, оларды 

сабақта қолдануды ойластыру, сабаққа қажетті материалдар дайындау, сабақ өту немесе сабақты бақылау, 
сабақты талқылау барыстарында әр мұғалім ойланады, білім іздейді және оны игереді, қасындағы мұғалім-
дердің тәжірибесімен танысады және осындай жұмыстар негізінде өз тәжірибесінің кемшін тұстары мен 
жетістіктерін байқайды. Ары қарай мұғалім өзінің кемшін тұстарымен жұмыс істейді, жетістіктерін дамытады. 
Сабақтағы зерттеу мәселесінің маңызы да осында.  

Бұл тәсіл бойынша біліктілікті арттыруға үйренсем деген ниет, әріптестермен шынайылыққа және ынты-
мақтастыққа негізделген қарым қатынас керек. Ал, бұл жағдайлар Біріккен Ұлттар Ұйымы ХХI ғасырдағы 
адамдарда болуға тиісті қасиеттер ретінде анықтаған адамдар инновацияларға, жаңа нәрселерді үйренуге, кез 
келген ортада өмір сүруге, өз бетімен үйренуге бейім болу керек деген тұжырымдарымен ұштасып жатыр           
емес па?  

Мәселені екінші қырынан қарап көрейік, Қазақстан Республикасындағы сегіз мыңға жуық мектептердің 
шамамен 60% жуығы шағын жинақы мектептер. Шағын жинақы мектептерде педагогтарының саны аз болып 
келеді. Сондықтан, мектеп басшылығы мұндай мектептер мұғалімдерін облыс орталықтарында, Астана, 
Алматы қалаларында өтетеін педагогтардың біліктілігін арттыру курстарына жібергенге мүдделі емес. Сол 
сияқты, ондай мектептердің ақпараттық-коммуникациялық құралдармен, интернетпен қамтамасыз етілу 
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деңгейі де жоғары емес. Бұл мәселелерді басқа сөзбен айтсақ, ШЖМ мұғалімдерінің кәсіби тұрғыда пікір 
алмасу аймағы шектеулі. Бұл проблеманы, белгілі деңгейде сабақтағы зерттеу арқылы шешуге болады деп 
есептеймін. Сол сияқты, Н.Сандерстің кестесі бойынша адам өзі үйренген білімді дереу қолданса және оны 
басқаларға үйретуге тырысса онда үйренген білімнің 90% есінде қалады екен. Ал, сабақтағы зерттеу үйренген 
білімді дереу қолдану емес пе? 

Бүгінгі күннің басты ұғымдары бұрынғыдай үйрету емес, үйрену. Бұл жағдайға да аталған тәсіл сәйкес    
емес пе? 

Қорыта келе айтарымыз, бұл айтылғандардың сөз басында келтірген қазақ нақылдарының іске асыры-
лынуы емес деп кім айта алады? Демек, біз көп мәселенің шешімін сырттан емес, өзімізден іздегеніміз абзал. 
Әрине, ол үшін біріншіден, ата жолына деген адалдық, екіншіден, ұлтыма азда болса пайда келтірсем деген 
ниет, үшіншіден, көп адам байқай бермейтінді байқайтын шынайы кәсібилік («Мен мықтымын» деген бос 
мақтан, құры бөсу емес) пен ақылды бас керек. 

                                         
Резюме 

В статье рассматривается одна из эффективных форм повышения квалификаций педагогов  «Lesson study»,  
которая имеет огромное значение в мировом образовательном пространстве.  

                                       
Summary 

One of the effective form of teacher developing “Lesson Study” is reviewed in the article, which has tremendous meaning 
in global educational field.  
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Аннотация: 
Главным направлением реформирования высшего образования РК  является вхождение Казахстана в мировое 

образовательное пространство посредством подписания в 2010 году Болонской декларации. 
В статье подробно изложены проблемы реализации основных положений Болонского процесса в Казахстане. 
Автором статьи проводится также  сравнение высшей школы Казахстана и Германии как равноправных стран-

участниц Болонского процесса. 
Ключевые слова: болонский процесс, Phd, негативные моменты, академическая свобода.  
Основная цель модернизации системы образования РК есть обеспечение качественного преобразования в 

условиях рыночной экономики с учётом глобализации. После подписания РК в 2010 году Болонской 
декларации основными направлениями высшего образования (ВО) в Казахстане являются: доступность 
образования; последовательное обеспечение 3-уровневой системы подготовки профессиональных кадров, 
основанной на системе академических кредитов; аттестация вузов; создание национальной системы оценки 
качества ВО. 

С целью реализации основных положений Болонского процесса в Казахстане, по инициативе МОН РК был 
учреждён  Институт Болонского процесса, задачами которого являются  –  координирование деятельности 
вузов и осуществление мониторинга эффективности проводимых реформ. В результате анализа основных 
направлений модернизации системы ВО выявлены положительные и отрицательные стороны высшей школы 
Казахстана. 1. К положительным  реформам системы образованияотносятся:                  

–  расширение международного сотрудничества; 
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– возможность комбинирования знаний: получение одной специальности по окончании бакалавра, затем по 
необходимости,  обучение и получение другой специальности  в магистратуре; 

– новые условия образования предусматривают «пожизненное» образование, заключающееся в программах 
дополнительного образования, поскольку знания имеют свойство устаревать; 

– академическая мобильность дает большие возможности для полученияопыта и знаний не только в 
отечественных  вузах, но и за рубежом.  

2.  Отрицательные результаты реформы системы образования: 
–   ограничение  возможностей обучающихся в выборе дисциплин, программ и ППС; ухудшение уровня 

образования; 
– проведение некорректного, двусмысленного оценивания знаний обучающихся, вследствие чего -  

недоверие новой системе оценке знаний; 
–  уменьшение оплаты труда преподавателей за счет уменьшения «часов» при возросших трудозатратах на 

подготовку новых рабочих учебных программ (РУПов) и адаптации к нововведениям в сфере образования; 
– осуществление не на должном уровне академической мобильности  студентов и преподавателей даже в 

отечественных вузах, не говоря уже о зарубежье; 
– усложнение нострификации   дипломов о высшем образовании  в казахстанских вузах не только в Европе 

и Америке, но и странах СНГ. 
Негативные моменты показал также опыт подготовки докторов PhD: 
–  слабая организация образовательного процесса, в основном учебный материал даётся на самостоятельное 

изучение; 
– владение иностранными языкамибольшинством магистрантов и докторантов не на должном  уровне, что 

затрудняет им доступ к передовым научным источникам и мобильность на международном уровне; 
–  качество защищаемых магистерских и докторских диссертаций остается низким, поскольку слабо 

ориентировано на конкретный научный результат; – отсутствие институционального соответствия научно-
педагогических кадров, отсюда несоответствия в квалификационных требованиях между магистром, 
кандидатом наук, доктором наук и  доктором PhD. 

Если подвести итог результатам, то он налицо: положительного сравнительно меньше, нежели отрица-
тельного.  Текущую ситуацию проблем осложняют основные проблемы, берущие начало со времён обретения 
Казахстаном независимости и перехода экономики на рыночные отношения. Они известны всем работникам 
интеллектуального труда:   

1. Сегодня в РК наблюдается диспропорция в количестве охвата обучением населения. На население более 
15 млн. человек в Казахстане 145 вузов, в то время, если взять для сравнения, в Великобритании на население 
60,4 млн. – 89 вузов, в Финляндии с населением 5,2 млн. – 20 вузов. В 145 казахстанских  вузах обучается 
свыше 775 тысяч студентов (Канада, в 100 вузах – 1,5 млн. студентов, Великобритания, в 89 вузах – 640 тыс. 
студентов).                     

2. В системе высшего профессионального образования увеличивается разрыв в сотрудничестве вузов с 
секторами науки и производством, что ведёт к снижению качества  практической подготовки специалистов. 
Определены преимущества и недостатки государственной и частной системы ВО. Преимущества. Государ-
ственные вузы:наличие грантов/ стипендий, выше уровень образования, ППС профессиональней, престижнее 
диплом, больше шансов найти работу. Частные вузы: облегчённые условия приёма, шире спектр специали-
зации, в обучении больше ориентации на студентов. Недостатки. Государственные вузы: отсутствие практики 
по отдельнымспециальностям, наличие коррупции. Частные вузы: высокая оплата обучения, низкий уровень 
профессиональной подготовки ППС, в связи с чем, низкий уровень образования, заниженные требования к 
студентам. 

3. Численность научных работников в академическом секторе в 2012 году по сравнению с 2000 годом 
сократилась почти в 9 раз. Этому послужил Указ президента РК (2003 год) о «Передаче академических 
институтов отраслевым министерствам». Произошло сокращение объёма НТР в научно-исследовательских 
институтах РК (2000 г. –91,2%, то в 2012 году – 72, 4%). 

4. В ведущих университетах мира финансирование академической и научной деятельности происходит за 
счёт привлечения большого объёма частного капитала, в Казахстане же в основном вкладываются бюджетные 
средства. Общие расходы на образование в 2010 году в РК составили $3,8 млн. Для сравнения: в Швеции –              
$ 18.5 млн., в России – $45 млн., в США – $267 млн. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

187 

5. Следующая проблема - недофинансирование. «Утечка мозгов»  из образовательных учреждений не 
только заграницу, сколько в различные коммерческие структуры. «Кадровый голод» касается не только ППС, 
но и потенциальных преподавателей, учёных из молодых, предпочитающих зарабатывать деньги, а не 
развивать отечественную науку. 

6. Недостаток финансирования в материально-техническую оснащённость вузов, во внедрение 
информационных технологий в сферу образования. Как известно, модернизация в современном мире в 
большей степени подразумеваетинформатизацию. Плачевно, что вузы Казахстана не имеют достаточного 
доступа к цифровой инфраструктуре, уже несколько десятилетий наблюдается нехватка специалистов 
технического профиля. Отмечается дефицит квалифицированных специалистов в нефтяной и химической 
промышленности, машиностроении и строительной отрасли, космической промышленности. 

Как преподаватель со стажем в одном из национальных государственных вузов невольно хочется сделать 
сравнение ВШ своей республики со страной преподаваемого мною языка –  Германией. Что же изменилось в 
системе ВШ в одной из лидирующих государств мира, где ВО, на сегодняшний день,  является одним из 
приоритетных на международном рынке образования, где вузы гармонично сочетают в себе классические 
университетские традиции с современными достижениями науки и техники. 

С подписанием Болонского процесса Германия не стала ломать 300-летнюю немецкую систему 
образования. Она учла положения Болонского соглашения, по которому оно призвано СОХРАНЯТЬ 
преимущества и особенности национальной системы образования. Речь идет об унификации документово 
высшем образовании, а не об унификации самихсистем. В странах СНГ, в том числе в Казахстане,  начали 
унифицировать системы образования  и приняли за основу американскую, от которой отказываются в самих 
Соединённых Штатах. Одно из главных преимуществ Болонского процесса в том, что документы об 
окончании вуза принимаются (так должно бы быть) всеми странами, подписавшими его. Наплыв абитуриентов 
привел к введению по всей стране количественного ограничения на прием в вузы даже по широко-
распространенным дисциплинам. На престижные факультеты, которыми в настоящее время являются 
медицинский, стоматологический, ветеринарный, фармакологии и психологии применяется особая процедура 
отбора, при которой могут учитываться различные обстоятельства. Процедуру особого отбора на 
престижные специальности следовало бы внедрить и в РК, а не следовать традиционным, к сожалению, 
коррупционным методам, когда гранты на престижные специальности единицы и они заблаговременно 
распределены по вузам. Главным принципом ВО в Германии является «академическая свобода» - система, 
позволяющая студенту самостоятельно определить переченьизучаемых дисциплин, которые войдут в его 
диплом, а также совмещать учебный процесс с научными исследованиями. Самостоятельный выбор изучаемых 
предметов и расписания занятий позволяет студенту выделить также время для подработки. В Германии почти 
все студенты подрабатывают, так как многие из них после окончания школы стараются жить самостоятельно, 
без опеки родителей.  В вузах Германии студенты  учатся в основном не по учебникам, апо лекциям и конкрет-
ным книгам известных авторов по той или иной специальности, которые можно приобрести в библиотеке. Это 
предполагает использование авторитетных и современных источников знания, новейших научных данных, что 
положительно отражается на качестве приобретенных знаний. К сожалению, преподавателями наших вузов не 
всегда практикуются современные, достаточно известные источники отечественных учёных, хотя в ведущих 
вузах республики, в том числе в нашем университете, как первом вузе Казахстана, трудится плеяда настоящих 
учёных-теоретиков и учёных-практиков. Не есть новость и тот факт, что лекционные материалы отдельных 
преподавателей не всегда имеют новейшие научные данные  и соответствуют современным требованиям 
образования. Вследствие чего, нашему студенту или магистранту  по заданной теме приходится искать и 
«скачивать»  учебный материал, имеющий достаточно новые научные данные  в интернете.  

Теоретическая подготовка специалистов в ФРГ широко поддерживается экономикой государства и 
вследствие уникального сочетания практики и теории предоставляет студентам лучшие условия для успеш-
ной профессиональной деятельности, реализации личности в современномобществе. Студентам в ФРГ 
предоставлены  прекрасные условия и доступ к информационным  технологиям, чего в не достаточной мере 
наблюдается в наших вузах. Финансирование академической и научной деятельности происходит за счёт 
поддержки фирм и привлечения частного капитала. В вузах ФРГ сосредоточен такой состав ППС, который 
является конкурентоспособным и соответствующим высокой оплате своего труда. Преподаватели творчески 
и рационально подходят к оформлению и проведению своих занятий, открыты для общения с иностранными 
коллегами. На мой взгляд, даже то, что в вузах Германии в обеденное время с 13.00. - 14.30. не проводятся 
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занятия или университетские мероприятия, свидетельствует о правильной организации учебно-воспитатель-
ного процесса,  об элементарной заботео здоровье и создании благоприятных условий для  ППС и студентов. 
Чаще всего в обеденное время,за столом, происходят встречи и беседы, обмен необходимой информацией и 
мнениями об учёбе и работе, да и просто человеческое общение, что немаловажно для любого Homo-
Sapiens.Сравнивая систему образования  нашей республики с образованием в ФРГ, невольно задаёшься 
вопросом – какие преимущества  мы могли бы заимствовать и творчески адаптировать из немецкой системы 
образования?   На мой взгляд, руководствопо модернизации и улучшению качества ВО в республике,  должны 
возглавить специалисты, имеющие педагогический опыт, болеющие за  образование и науку, за будущее 
поколение нашей страны. Не позволительно доверять интеллектуальное будущее государства карьеристам, 
задающихся целью обогащаться за счёт бюджетных средств государства, предоставленных для развития 
нашегообразования. Сам же процесс обучения и воспитания, по-моему, во многом зависит от отношения 
самого преподавателя к своей работе, от желания работать  ответственно, творчески,  соответственно велению 
времени, отпостоянного стремления к самосовершенствованию в профессии, от умения быть конкуренто-
способным и толерантным. 

Решение проблем ВО в стране требует совместных усилий государства, педагогов и гражданского обще-
ства. Учитывая преимущества и недостатки Болонской декларации, высшая школа нашего государства 
находится на той стадии, когда пути назад уже нет. Поэтому педагогам необходимос большой ответствен-
ностью следовать реформам совершенствования высшего образования и с позитивным настроем адаптиро-
ваться к происходящим изменениям, не забывая при этом о традициях, преимуществах и особенностях своей 
национальной системы образования. 

 
Түйіндеме 

Қазақстан Республикасының жоғары білім берудегі реформасының басты бағыты – 2010 жылы Қазақстан Болон 
декларациясы арқылы әлемдік білім беру кеңістігіне енуі болып табылады. Мақалада Қазақстандағы Болон 
процесінің негізгі мәселелері толық баяндалады. Мақаланың авторы Қазақстан мен Германия жоғары оқуларындағы 
Болон процесін салыстырмалы түрде қарастырады. 

 
Summary 

Entrance of Kazakhstan in to the world educational space through signing the Bologna declaration in 2010 is the main 
direction of higher education reform in the RK. In the article problems of realization on of principle positions of Bologna 
process in Kazakhstan are reproduced in details. The author of the article also compares high school of Kazakhstan and 
Germany as participant-countries of Bologna processwith equal rights. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада графика өнерінің алғашқы нышандарын зерттеудің маңыздылығын атап өттік.  Біздің 

халқымыздың тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін графикалық туындылар оданда ерте замандарда пайда болған деп, 
айтуымызға негіз бар.  Қазақстан территориясындағы алғашқы графикалық нышандар өз бастауын  ежелгі тас 
бетіндегі таңба суреттерден алады. Адам баласы есін білгелі бері өнермен бірге өзін-өзі жетілдіріп, мәдени 
игіліктерін жасап келеді. Бізге белгісіз, бұлыңғыр ондаған мың жыл бұрын да өнердің бастапқы белгілері байқала 
бастаған. Атап айтсақ, тас дәуірінің алғашқы кезеңдерінің өзінде-ақ адамдар графика өнерінің алғашқы нышандарын 
тудырып, ары қарай жетілдіріп, одан әрі дамытып отырғандығын анықтадық. 

Тірек сөздер: графика, графитти, өнер, экзоген, эндоген.  
           
Қазақстанның өркениет әлемінен орын алып, дамыған елдер қатарына қосылуға ықпал ететін, бірден бір 

шарт – білмді ұрпақ өсіру мен тәрбилеу болмақ. Сондықтан қазіргі еліміздің алдында біртұтас білім кеңістігін 
қалыптастыру міндетімен қатар, студентердің санасында туған халқының мәдениетіне деген құрмет пен 
мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, тарихы мен өнерін қастерлеуге тәрбилеу қажеттігі көрінуде. 
Осы орайда этнопедогогика ғылымының негізін салушылардың бірі Г.Волков адамзаттың алтын формуласын 
шығарды, ол келесідей айтылды: «мұрасыз – дәстүр жоқ, дәстүрсіз – мәдениет жоқ, мәдениетсіз – тәрбие жоқ, 
тәрбиесіз – рух жоқ, рухсыз – тұлға жоқ, тұлғасыз – халық жоқ» [1]. Осы айтылған негізінде графика өнерін 
болашақта жастардың меңгеріп қана қоймай, ол өнерде тек қана бейнелеу ғана емес, көптеген мүмкіндіктер бар 
екені жайлы хабардар еткіміз келеді. Графика өнері бейнелеу өнерінің бір саласы, яғни болашақ суретші-
педагог үшін өнерді үйретудің ең алғашқы бастамасы оның тарихы мен қыр-сырларын тереңінен түсініп, 
меңгертуде толыққанды білім арқылы танымдылық артып, өнерді меңгеруге белсенділіктері артады. Тарихи 
қызықты естеліктер мен ата баба дәстүрлерінен сыр беретін графика өнерін үйретудің ұлттық тәрбиелік те 
маңызы ерекше. Мұнда ұлттық рухани игіліктер мен мәдени құндылықтар туралы мәліметтер жайлы көптеген 
ақпараттар алу мүмкіндігі де орасан. Бүгінгі бейнелеу өнерінен білім берудегі «Графика» мамандарына қатыс-
ты жаңа бағыттар мен талаптар қойылуда. Яғни, ұлттық негізде, өз тарихы мен рухани мәдениетін ұғынып, 
түсіне алатын өнер маманын дайындау мәселелері басқада сала бойынша қазіргі күні өзекті болып отыр.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің басты міндеті ғылым мен 
тәжірибе жетістіктерімен қатар ұлттық рух пен жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде жеке адамды қалып-
тастырып дамытуға жағдай жасау қажеттігі айтылған [2]. Сонымен қатар мәдени инфрақұрлым кеңейтіліп, 
тарихи құндылықтарды насихаттау мен оларды жас ұрпаққа таныстыру, бағдарламаның жұмыс нәтижесі 
ретінде айқындалған.  

М. Әуезов «Мәдениет һәм ұлт» деген мақаласында, «сымбатты өнер болмаған елде мағыналы тіршілік жоқ. 
Қандай қауым, қандай тапты алсақ та қаны мен жанының суретін өнер айнасына түсірмей отыра алмайды. 
Өнерден қуат алмаса, тіршілік шырағы өшеді» [3, 332 – 334 бб.], – деп өнердің адамзат өмір жолындағы маңыз-
дылығын атап көрсетеді. Ғалымдар Қазақ мәдениетінен сыр шертетін графикалық алғашқы суреттердің 
бастауын XIX ғасырдың екінші жартысында Шоқан Уәлихановтың саяхатқа шығуымен тұспа-тұс келетіндігін 
айтады.  Оның саяхат кезіндегі долбарлары, қысқа мерзімді суреттері, портреттері, табиғат және ежелгі ескерт-
кіштер суреттері, осы күні бізге жеткен туындылар қатарында. Шоқан Уәлихановтың жұмыстары жанрлық 
жағынан әр түрлі: олар портреттер, жердің көріністері, зерттеушілер оның 150-ге тарта шығармаларын есепке 
алды. Ш.Уалиханов  кескіндеме мен графиканың  әр түрлі техникаларын жете меңгерген: ол тушьпен, сепия-
мен, акварельмен, пастельмен, май бояумен жұмыс істей білген. Сан қырлы дарыны бар Шоқан – бейнелеу 
өнеріне қазақ тақырыбын  қалыптастыруда үлкен үлес қосты [4].   

Қазақ тақырыбына өз графиклық жұмыстарын арнаған суретші графиктердің  Қазақ даласына келуі XVIII 
ғасырдың 30-шы жылдарында Экономикалық  және саяси себептермен терең шиеленіскен Қазақстанның 
Ресейге қосылу процесімен байланысты. Осы жылдары ғылыми және елшілік сипаттағы керуендер қазақ 
даласын кезіп кетті. Көптеген экспедициялар құрамында мекен-жайлардың топографиялық бейнесін түсіретін, 
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картографиялық басқа да жұмыстарды орындайтын суретшілер болды. Суретші графиктер Қазақ халқының 
мәдениетінен мағұлмат беретін көптеген графикалық суреттер қалдырды. Қазақстанда болған алғашқы 
графиктердің бірі ағылшын Джон Кэстль еді. Ол 1736 жылы Орынбордан Әбілхайыр ханның ордасына сапар 
шекті. 1784 жылы неміс тілінде оның күнделіктері басылып шықты. Онда 13 бет графикалық иллюстрация 
желімделген. Қазақстанның XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы шынайы көрінісін белгілі дәрежеде 
бейнелейтін бұл иллюстрациялар ерекше қызығушылық туғызды [5. 5 б.].   

Біздің халқымыздың тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін графикалық туындылар оданда ерте замандарда 
пайда болған деп, айтуымызға негіз бар.  Қазақстан территориясындағы алғашқы графикалық нышандар өз 
бастауын  ежелгі тас бетіндегі таңба суреттерден алады. Адам баласы есін білгелі бері өнермен бірге өзін-өзі 
жетілдіріп, мәдени игіліктерін жасап келеді. Бізге белгісіз, бұлыңғыр ондаған мың жыл бұрын да өнердің 
бастапқы белгілері байқала бастаған. Атап айтсақ, тас дәуірінің алғашқы кезеңдерінің өзінде-ақ адамдар 
графика өнерінің алғашқы нышандарын тудырып, ары қарай жетілдіріп, одан әрі дамытып отырған. Графика 
өнерінің әлемдік-тарихи практикасының негізінде, адамдардың графикалық еңбек әрекеті үдерісінде адамзат 
рухының байлығы қалыптасты, адамның эстетикалық сезімдері, оның әуезді құлағы, форма сұлулығын көретін 
көзі, сұлулықпен шабыттану қабілеттері дамыды. Оған куә бізге жеткен ата бабаларымыздың мәдениетінен 
сыр шертетін тас бетіндегі алғашқы қауым өнері, сақ дәуірінің әсем бұйымдары, қазақ ою-өрнектері. Осы 
халқымыздың ғұмыр жолының куәларын графика өнерінің алғашқы нышандары деп айтуымызға негіз бар. Тас 
бетіндегі суреттерге қатысты кезінде академик Ә.Марғұлан мыс, темір дәуіріндегі құйма өнерінің түрлерін 
терең археологиялық зерттеулерден өткізіп, «ғұн дәуірінде тасқа салынған суреттер көшпелілердің графика-
сы», – деген пікір айтты [6, 23 б.].  

Тас бетіндегі суреттерді графика өнерінің алғашқы нышандары деп қарастыруымызға қазіргі таңда ғалым-
дардың қолданып жүрген термин сөздеріде негіз бола алады. Осы ойымыз дәлелді болу үшін термин сөздерге 
талдау жасайық. Ғалымдар мен өнертанушылар жиі қолданатын петроглиф термині (petros – тас, glifos – жазу) 
жалпы түсінік бойынша тасқа ойылған, сызылған, қашаған деген мағынаны білдіреді. Ал тас бетіндегі қызыл 
оқырамен салынған суреттерге тастағы жазбалар терминін қолданады. Тас бетіндегі суреттерге қатысты: 
«жартастағы өнер», «жартастағы бейнелеу өнері» және қазіргі замандағы өнер тану терминдерінен – 
«гравюра», «графика», «граффити», «бейнелеу дәстүрі», «бейнелеу тізбегі», «композиция», «көрініс», «мотив», 
«элемент»  терминдері жиі қолданылады  [7, 3 – 9 бб.], – деп  бейнелеу өнерінің терминдерінің қолданыста 
жүргендігін жазды. Осы терминдердің ішінде «графика» термині, бейнелу өнерінің түрлерінің бірінің атауы 
болып келеді. Графика өнері, ондағы «графика» сөзіне берілген анықтамаларға тоқталсақ, өнер тану 
сөздіктерінде “Графика” сөзі Гректердің «графо» – «жазамын, сызамын, саламын» деген мағанасын білдіреді. 
Графика түрлі сызықтардың қиылысуын, көлеңке мен жарықтың астасуынан құралады [8, 23 б.] – деп  
анықтама береді. Графика өнері туындыларында сызықтардың үйлесімді орындалуы, жарықпен көлеңкенің 
шебер астасуы оның талаптарының бірі бола тұрып ол белгілі бір ойды  білдіруге негізделеді. Осындай көрініс-
термен графикаға тән қасиеттер  ерте дүние суретшілерінің  туындыларынан көруге болады. Осы қасиеттер де 
тас бетіндегі суреттерді графика өнерінің алғашқы нышандры және Қазақстан графикасының келбетінің 
қалыптасуына ықпал ететін фактор ретінде қарастыруға негіз болып отыр. 

Қазіргі таңдағы Қазақстан  графикасының өткен тарихы мен бүгінгі келбетін талдау бізге Қазақстан 
графикасының даму динамикасының 1-суретте көрсетілген жіктемесін жасауға негіз болып отыр.  

 

 
                     

Сурет-1. Қазақстан графикасының даму динамикасының жіктемесі 
 

Қазақстанның гафика өнеріне және оның туындыларныдағы мәдени құндылықтардың  қалыптасуы мен 
дамуына ықпал еткен басты екі факторды былайша ажыратып алуға болады: 1. Экзогенді – сыртқы: орыс 
реалистік мектебінің тікелей әсері, әлемдік бейнелеу өнерінің жанама ықпалы т.б. Мұнда әлеуметтік, саяси, 
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идеологиялық, тарихи факторлар да басты рөл атқарады. 2. Эндогенді – ішкі: тарихи қалыптасқан дағдылар, 
байырғы нышандар, ұлттық бейімделушілік пен талант т.б. Бұл психологиялық, діндік, ішкі сана-сезімнің 
қуаты арқылы жүзеге асып отырады [9, 21б.]. 

Қай заманда болмасын халықтардың бір-бірінің мәдениетіне, өнеріне ықпалы 
болғандығын жоққа шығара алмаймыз. Адамзат ғылымның, мәдениеттің, 
өнердің жетістіктері арқылы дамып көркейіп отырған.  

 2-сурет бойынша белгіге қатысты көпшілікте сұрақ туындайды, мұны            
3- суретте көрсетілген Қытайдың Янь және Инь белгісіне ұқсатады. Осы белгіге 

қатысты Алибек Қожағалиұлы өзінің «Казахские пиктограммы» және «Ою и ой» атты 
еңбектерінде Янь және Инь шығу тарихы туралы болжамын жасайды  4-суретте 
көрсетілген графикалық қалыптасу динамикасын жасап ұсынған, Алибек Қожағалиұлы 
Янь және Инь белгісінің түп тамыры Қазақтың сыңар мүйіз оюынан бастау алатын-
дығын айта отырып, белгінің көшпенділерден шыққаны туралы сұрақты ашық 
қалдыратындығын айтады [10,8б.].  

Біздің ұсынған жіктеме бойынша қолданып отырған  белгі қарама-қарсы екі түстен   
тұратын формалары бір бірімен үйлесімді құрастырылған. Үйлесім тауып тұрған екі 

            4 сурет             форманы бөліп қарасақ Қазақтың сыңармүйіз өрнегін көреміз оны 4-суретте анық 
көруге болады. Бұл формаларда және оның түстік шешімдерінде көп мағына жатыр. Біздің халқымымыздың 
наным сенімдеріне қатысты екі түстің үйлесуі екі әлемнің байланысының және ондағы тепе-теңдіктің 
маңыздылығын білдіреді.  Қарама-қарсы  түстерді біздің халқымыз қол өнер бұйымдарында асқан шеберлікпен 
үйлестіріп және ондағы түстердің тепетеңдігін сақтай білген. Бейненің формасына қатысты халқымыздың 
өмірі малмен байланысты болғандықтан және түркі халықтарының наным сенімдерінде мүйіз биліктің белгісі 
білдіргендіктен екі өмірдің билеушілерінің тепе-теңдікте үйлесімде болғанын қалағандары оған сенгендері 
туралы ой туындайды. Бізді белгінің мағынасымен ойы қызықтырып, сол арқылы модельде: біріншіден 
экзогенді – сыртқы және  эндогенді – ішкі факторлардың ықпалы арқылы Қазақстан графикасының қалыпта-
сып дамитындығын көрсету. Екіншіден, екі фактордың бір-бірімен үйлесімділік тапқан жағдайда, Қазақстан 
графика туындыларының әлемдік көрмеде өзіндік келбетінің  нығайуына ықпал ететіндігін. Үшіншіден, 
жіктемедегі негізгі ойды графикалық визуальді түрде ақпарат беру арқылы жетілдіріп бірден есте сақтауға 
мүмкіндік береді. 

Қазақстан графикасының келбеті екі фактордың қаншалықты деңгейде ықпал етуіне байланысты. Егер 
экзогенді – сыртқы фактордың ықпалы басым болған жағдайда онда Қазақстан графикасы өзіндік ұлттық 
келбетінен айырылатындығы сөзсіз. Қазақстан кәсіби бейнелеу өнерінің қалыптасуына  экзогенді – сыртқы 
фактордың жағымды жақтарын жоққа шығаруға болмайды. ХХ ғасырдың 20-60 жылдары қазақстан бейнелеу 
өнері экзогенді – сыртқы факторлардың ықпалымен біртіндеп дамып қалыптасты.  

Бейнелеу өнерінің қалыптаса бастауы, зерттеушілердің пікірінше Қазақстанда XX ғасырдың 20-шы 
жылдарынан басталады. Бұл Қазақстанның Ресей мен мәдени қатынасымен тығыз байланысты. «Қазақстанда 
станокты бейнелеу өнерінің қалыптасуы мен дамуы қиын және баяу жүрді. Көп уақытқа дейін Қазақстанда 
кәсіби суретші  ұлттық мамандар болмады, бірақ алғашқы көрмелерге қатысушылардың ішінде өнерпаз 
қазақтар есімдері кездеседі. Елімізде кәсіби суретшілер ұжымдарының өсіп қалыптасуына дейін бірнеше 
жылдар өтті» [11, 16 б.] – деп жазды.   

Қазақстанның графика өнеріне  және оның туындыларындағы мәдени құндылықтардың  қалыптасуы мен 
дамуына ықпал еткен басты екі факторды атай отырып, Эндогенді – ішкі фактордың Қазақ графикасының 
келбетін айқындауда маңызы зор. Графика өнерінің алғашқы нышандарын дәлелдеп отырған, тас бетіндегі 
ерте дүние суретшілерінің туындыларының Қазақстан графикасына ықпал ететін  эндогенді – ішкі фактор 
ретінде маңыздылығы бүгінгі таңда қарастырылмаған. Сондықтан тас бетіндегі графикалық нышандардын 
бейнелеу өнері тұрғысынан зерттелуді қажет етеді. Осы тас бетіндегі графика өнерінің нышандары туралы 
археолог, тарихшы ғалымдардың бейнелеу өнеріне қатысты көптеген ойлары бар. З.Самашев «Жартас бетін-
дегі бейнелер,  адамның бейнелеу шығармашылық әрекетінің бір бөлшегі, сондықтан бұл феноменді түсіну 
және мінездеме беру «Бейнелеу ескерткіштері» контексінде қарастыру керек» [12, 210 б.] – деп өзінің ғылыми 
еңбегінде тас бетіндегі суреттерді, өрнектермен таңбаларды бейнелеу өнері тұрғысынан қарастыру керектігі 
туралы ойын білдіреді.  А.Медоев «Тасқа бедерленген суреттердің мағынасын ашу әлі де болса ғылымнан гөрі 
өнерге жақын. Мұнда интуиция және сондай-ақ ассоциялар жүйесі басты рөл атқарады...» [13], – деп  жазуы   
жартас бетіндегі суреттерді бейнелеу өнері туындысы ретінде  маңыздылығын және сол тұрғыда зерттеудің 
қажеттігін білдіреді. Ғалымдар З.Самашев, А.Медоев тас бетіндегі ерте дүние суретшілері туындыларын 
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жасауда белгілі бір ойға, сол замандағы наным сенімінен және суретшінің айналадағы қоршаған әлемді көру, 
сезіну қасиетінен туындаған болғандықтан, олардың туындыларын тек суретші ғана көре, сезіне алатындығын 
өз зерттеулері нәтижесінде көз жеткізгендей. Осы айтылған ғалымдардың ойларымен бүгінгі күндегі мәдени 
құндылықтарға деген сұраныс графика өнерінің туындыларын  бейнелеу өнері тұрғысынан суретші ғалым-
дардың зерттеуін қажет ететіндігін көреміз. Графика өнерінің туындыларын, ондағы мәдени құндылықтарды 
оқыту студенттердің бойында төмендегідей   қасиеттерді қалыптастырып дамытуға жағдай жасайды: 

 Мәнді деп табылатын шығармалар мен кейбір авторлардың аттарын білу жасөспірімдердің визуальді және 
вербальді мәдениетін қалыптастырып, көркемдік сезімдік тәжірибесін молайтады. 

 Студенттердің кейбір өнертану терминдері мен ұғымдарын түсіне білуі, өнердің образды мәнін тереңірек 
пайымдауға жағдай жасайды. 

 Бейнелеу өнері шығармасына деген өзінің қатынасын айналасындағыларға түсінікті етіп жеткізе білуге 
үйретеді. 

 Көркем шығарманың мазмұны тереңдігі мен форма үйлесімділігін сәйкес неғұрлым толқынды қабылдай 
білуге қолайлы жағдай тудырады. 

Студенттерге өнер туындыларын оқыту  барысында ұлттық мәдени мол қазынаны, рухани тәжірибені 
тануға үйретеді, студенттердің ұлтжандық қасиетін қалыптастырып қоймай, оның сезімін тәрбиелеп, көркем 
талғамын жетілдіруде игі әсер етеді. 

Адамзат мәдениетінде халық өнерімен тұтас сабақтастықтан пайда болған көркем шығармалар ерекше 
құндылықтар қатарында тұрады және әрдайым зерттеуді, оқытуды қажет етеді. 

                                                     
Резюме 

В данной статье рассматривается история зарождения и развития  искусства графики в Казахстане, охвачены 
значительные исторические периоды становление этого вида изобразительного искусства республики и анализ 
творчества художников-графиков, их произведений. Автор рассматривает наскальные рисунки как перевые 
графические изображения Казахстане. В статье определяются факторы  влияния  на становление графики в 
Казахстане. На основании сделанных анализов предложено модель развития графики в Казахстане. 

 
Summary 

In this article the history of origin and development of art of graphics in Kazakhstan is considered, the considerable 
historical periods formation of this type of the fine arts of the republic and the analysis of creativity of graphic artists, their 
proyzvedeniye are captured. The author considers rock paintings as perevy graphics Kazakhstan. In article factors of influence 
on graphics formation in Kazakhstan are defined. On the basis of the made analyses it is offered model of development of 
graphics in Kazakhstan. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ  
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Аннотация: В данной статье речь идет о структурообразующих элементах педагогической техники, имеющих 

универсальный характер, несмотря на индивидуализированные формы их проявлений, куда, наряду с элементами 
физического воздействия на обучаемых, или так называемыми элементами внушения, активно подключаются и 
сугубо личностные реакции в поведении учителя, производные от свойственных ему профессиональных качеств, 
таких, как душевная чуткость  и педагогический такт, дар воображения и наблюдательность, внимание ко всему 
происходящему в классе и внутренний  ситуативный самоконтроль, развитая интуиция и навыки педагогической 
импровизации. многосоставной характер педагогической техники, включает в себя структурообразующие элементы, 
как речевые, мимические, пластические и пантомимические, соединяющие воедино пластику и мимику учителя 
музыки. Умелое оперирование техническими средствами в практике преподавания благоприятно сказывается на 
создании идеального фона музыкального занятия, отражаемого как во внешне-поведенческих действиях 
специалиста, так и во внутренних эмоциональных состояниях. 

Ключевые слова: технология, кладезь, триединство, саморегуляция, атака. 
 
Педагогическая техника учителя музыки рассматривается последователями как обязательный комплекс 

общепрофессиональных умений, сложившихся вследствие выработанных приемов. Признаками педагоги-
ческого действия является умение быстро ориентироваться в обстановке, отбирая средстве с приемами 
воздействия, их совокупностью, подразумевая «технология» учета, педагогическое видение личности и 
владение техническими прикладными средствами обучения. 

Авторы различных научных теорий (Э.А. Гришин, Ю.П. Азаров, С.П. Баранова, П.И. Рувинский,                    
Г.И. Щукина, В.М. Коротов, Г.К. Лозанов и др.) затрагивают отличительные компоненты педагогической 
техники, в характеристике которых они исходят из психологических образований в структуре личности с 
одной стороны, с другой – из устойчиво повторяющихся элементов, определяющих содержательно-действен-
ный фон организованных в единую систему и используемых на практике профессиональных умений. 
Приведем в качестве доказательства высказывание И.А. Зязюн: «педагогическая техника включает две группы 
умений – умение управлять собой и умение взаимодействовать в процессе решения педагогических задач. 
Первая группа умений – владение своим телом, эмоциональным состоянием, техникой речи. Вторая – дидакти-
ческие, организаторские умения, владение техникой контактного взаимодействия и др.» [1, с.79].  

По существу, речь идет о структурообразующих элементах педагогической техники, имеющих универсаль-
ный характер, несмотря на индивидуализированные формы их проявлений, куда, наряду с элементами 
физического воздействия на обучаемых, или так называемыми элементами внушения, активно подключаются 
и сугубо личностные реакции в поведении учителя, производные от свойственных ему профессиональных 
качеств, таких, как душевная чуткость  и педагогический такт, дар воображения и наблюдательность, внимание 
ко всему происходящему в классе и внутренний  ситуативный самоконтроль, развитая интуиция и навыки 
педагогической импровизации. 

Несомненно одно, что во второй половине XX века наукой были окончательно установлены и определены 
намеченные в предыдущие десятилетия стратегические принципы в отношении столь фундаментального  для 
любого образовательного процесса вопроса об основных атрибутах педагогической техники, включающей 
своеобразное «триединство» тесно взаимосвязанных между собой элементов, таких как:  

– навыки речевого интонирования (голосовой аппарат, выразительная дикция, поставленное дыхание и 
т.п.); 

– психически направленные регулятивные умения (самоконтроль в сфере внутренних и внешних 
поведенческих реакций, общий позитивный настрой); 

– приемы пластической выразительности, задатки которых кроятся в сценически-игровых, театрали-
зированных приемах педагогического общения (яркая и выразительная мимика, развитая жестикуляция, 
эмоциональная свобода и т.д.). 

На самом деле, чем развитее педагогическая техника во всем многообразии её индивидуально-творческих 
проявлений, тем больше возможностей открывается для собственного самовыражения в плане активизации 
внутренних и, вполне вероятно, еще не в полную меру заявивших о себе ресурсов личностного потенциала 
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учителя музыки, его прирожденных и усовершенствованных способностей к избранному роду деятельности. 
Воспользуемся словами Ю.И. Турчаниновой с тем, чтобы показать системно-упорядоченный уровень 
функционирования основных слагаемых педагогической техники, содержание которых хотя и менялось «с 
течением» времени и по мере развития теории и методики обучения и воспитания, не сохраняло «некое 
устойчивое ядро элементов», которое включало и продолжает включать «…умение педагогического общения; 
технику и культуру речи учителя (голос, дыхание, дикция, громкость, интонационная окраска и т.д.; вырази-
тельный показ чувств и отношений (мимика, пантомимика, внешний облик учителя); профессиональную 
саморегуляцию педагогом своего психического состояния (самоконтроль, выдержка и т.п.)» [2, с.7]. Все они 
олицетворяют собой достаточно развитую способность к использованию собственного психофизического 
аппарата. Как правило, первое, что обращает на себя внимание в обсуждении столь актуального во все времена 
вопроса, как присутствие в профессионально-ориентированных действиях педагога индивидуально-
окрашенных технических приемов воздействия на аудиторию – это степень развитости его вербальных и 
невербальных умений, выражаемых прежде всего, с помощью речевого общения со своими учениками. Ведь 
любая речь – это нечто иное, как диалог, направленный на слушателя (внешне и внутренне), который                   
по-просту прекращает свое существование, в отсутствие обратной связи (вербальной, или невербальной 
форме). То есть, направленная на публику, речь оратора так или иначе вступает в активно действующую зону 
личностного пересечения слушательских интересов, где важны не только конкретная коммуникативная 
ориентация, но и смысловое продуцирование и, в особенности, языково-речевое оформление. 

Можно с уверенностью сказать, что успешность разворачиваемых подобным образом профессиональных 
действий достигается гармоничным сочетанием в педагогической технике мастера как вербальных, так и 
невербальных средств общения, способных пробудить в его воспитанниках соответствующие мысли и чувства 
посредством вовлечения их в совместный акт эмоционально-осознанного сопереживания, в частности, когда 
речь заходит о явлениях музыкального искусства. Возникает продуктивная во всех отношениях ситуация 
коллективного сотворчества, где ораторские умения учителя музыки доходят до определенного уровня 
искусства, оставаясь при этом профессиональным навыком, в соответствии с характером осуществляемой им 
деятельности. Характерно, что с помощью вербальных коммуникаций устанавливается ряд специфических 
характеристик взаимополезного сотрудничества между учителем музыки и учащимися, где их важнейшими 
функциями становятся: 

 организаторско-коммуникативная, выражаемая в контактных взаимоотношениях участников образова-
тельного процесса во благо общих целей обучения и воспитания; 

 информационная, нацеленная на активацию познавательных процессов в устной подаче учебного 
материала путем его качественной трансляции в форме доступных, но выразительно оформленных идей-
представлений; 

 экспрессивная, связанная с отбором эмоционально-впечатляющих приемов речевой выразительности в 
поисках адекватных эстетических реак-ций со стороны учащихся, их духовного отклика на старания учителя 
музыки вызвать у них благородные душевные порывы, окрыленные верой в доброе, истинное и прекрасное. 

Педагогические жесты представляют интерес и с точки зрения их коммуникативной ценности (механи-
ческие, илмосдативные, эмоциональные), равно как и по типу свойственным им значениям (знаковые, 
выразительные, побочные; описательные, условные, психологические), что нашло отражение в попытках 
классифицировать разновидности жестовой коммуникации по описанному нами принципу (Б.С. Найденов, 
Б.А. Сазонтьев, А.А. Румнев и другие). Соответственно, существенными оказываются, и такие неотъемлемые 
признаки образной жестикуляции, как её целостный характер, внутренний и внешний динамизм, не говоря уже 
об амплитуде её проявлений и двигательной ориентации. В свою очередь, мимическим средствам 
невербальной коммуникации приписываются не менее уникальные функции в обеспечении  разнообразия 
выразительного спектра элементов педагогической техники в профессиональном оснащении современного 
учителя. Об исключительном богатстве мимических умений, оказывающих заметное влияние на успешную 
организацию технологии учебно-воспитательного процесса и демонстрирующих способности педагога с 
помощью мимических сигналов передавать свое личностное, эмоционально-окрашенное состояние, в связи с 
необходимостью быстрого реагирования на те или иные профессиональные ситуации, свидетельствуют 
многократные высказывания ученых, считающих их основным показателем целесообразную красноречивость 
(Г.И. Баланюк, Ю.П. Азаров, Л.И. Рувинский, Н.Е. Щуркова, О.А. Абдуллина и другие).  

Что же касается собственно культуры эмоций, чувств и переживаний, испытываемых и контролируемых 
самим субъектом образовательного процесса, то умениями в данном направлении определяются его 
конкретные способности к самопознанию, саморегулированию своих разнообразных психических состояний в 
сфере личностных интересов и устремлений, что в конечном счете приводит к развитию и совершенствованию 
навыков наиболее полного самовыражения в рамках их технически безупречного эквивалента. Входя в 
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обязательную группу элементов педагогической техники учителя музыки, умение управлять своим 
эмоционально-психологическим состоянием содержит в своих потенциальных возможностях бесценную 
«кладезь» положительно окрашенных чувств и устремлений, призванное всячески способствовать их 
последовательному накоплению и, наоборот, препятствовать их бездумному растрачиванию в ущерб 
общепедагогическим целям обучения и воспитания. Ведь совершенно очевидно, что «невозможно 
противопоставлять личность порождающей её деятельности», – как об этом предельно точно выразился             
А.Н. Леонтьев. «Саморегуляция деятельности и саморегуляция личности взаимодополняют друг друга. И в 
той, и в другой имеют место регуляция действий и регуляция отношений. Способы преобразований в 
результате регуляции необходимо рассматривать только в единстве» [3, с.53]. 

Управление таким сложноорганизованным феноменом, как эмоционально-образные ощущения и 
представления учителя-музыканта, требует от него достаточно сформированной культуры саморегулятивных 
действий, ведущих к сознательному настрою на модификации своих психологических состояний в сторону 
активизации в них творчески-преобразующего начала, что,  в свою очередь, открывает ему доступ к «вариатив-
ной самореализации в индивидуально значимой деятельности». Здесь уже не возможно обойтись не только без 
внутреннего контроля за собственной личностной сферой в её эмоционально-художественных проявлениях, но 
и за способами осуществляемых под их влиянием профессиональных действий. 

Основу всех перечисленных ранее аспектов реального функционирования педагогической техники 
специалиста в области обучения и воспитания составляет один объединяющий принцип: умение учителя 
музыки общаться с учащимися, что логически выводит проблему всякого рода учебно-познавательных 
коммуникаций на верхнюю ступень его профессионального мастерства. Профессиональное общение, как 
неотъемлемый элемент технической подготовленности педагога к установлению контактных взаимоотноше-
ний с вверенной ему учебной аудиторией, представляет собой сложный многомерный процесс личностных 
воздействий друг на друга, обмена познавательной информацией и трансляции эмоциональных состояний 
посредством согласованных действий со стороны всех участников коллективного диалога, объединяемых 
общими целями и условиями их совместной деятельности. Как правило, среди наиболее распространенных 
способов педагогического воздействия в профессиональном общении учителя музыки с его подопечными 
принято выделять, в первую очередь, такие, как «заражение», подражание, внушение и убеждение. Так, в 
частности, способ, именуемый «заражение», представляет собой процесс трансмиссии эмоциональных 
состояний от коммуникатора к адресату путем усиленного психофизического воздействия, в дополнение к 
интеллектуальной «атаке». Опытные учителя-ораторы нередко используют этот мощный по своей 
выразительности художественный прием для мобилизации коллективного настроя на сложной и 
ответственной педагогической задачи, что, в основном, приносит плодотворные результаты. 

В заключении из вышесказанного можно сделать вывод, что  многосоставной характер педагогической 
техники, включает в себя структурообразующие элементы, как речевые, мимические, пластические и 
пантомимические, соединяющие воедино пластику и мимику учителя музыки. Умелое оперирование 
техническими средствами в практике преподавания благоприятно сказывается на создании идеального фона 
музыкального занятия, отражаемого как во внешне-поведенческих действиях специалиста, так и во внутренних 
эмоциональных состояниях. 

 
Түйіндеме 

Мақалада болашақ музыка мұғалімінің педагогикалық техникасы құрылымын жасаушы элементтері, яғни 
әртүрлі элементтері байқалатын жан-жақты сипаты, сонымен қатар тұлғалық қасиеттері бар іс-әрекет қарасты-
рылады. Автордың ойынша, кәсіби әрекеттің жетістігі вербальдық және вербавльдық емес қарым-қатынас арқылы 
гармониялық үйлесімділікке жетеді. Музыка сабағының идельды фонын жасау үшін техникалық құралдарды 
қолдану ыңғайлы.   

Summary 
The article discusses the structural elements of pedagogical  technique of teacher of music, which has an universal 

character with different elements of physical impact and personal qualities.  
According to the author, the success of professional activities is achieved by harmonious combination of verbal and non-

verbal communication. The handling of technical means is favorable for  creating the perfect background of music lessons.  
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ЭЛДИК КААДА – САЛТ ЖАШ МУУНДАРДЫ ИНСАНДЫККА КАЛЫПТАНДЫРАТ 
 

А.О. Абдимомунова – Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 
филология илимдеринин кандидаты, доценти Бишкек (Кыргызстан) 

 
Аңдатпа: Кыргыз элинин жаш муундардын инсандык сапатын калыптандырууга багытталган каада – салт, 

уллуттук оюндары ого эле көп. Баяндмабызда алардын айрым түрөлөрүнө токтолобуз. Кыргыз элдик 
педагогикасынын төмөнкүдөй постулаттарын бөлүп көрсөтүүгө болот:- таалим-тарбияда билимге, өнөр ээси болууга 
басым жасоо. Маселен,"Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат", "Билим алуу ийне менен кудук казгандай", "Өнөр 
алды - кызыл тил", "Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат" ж.б. бүгүнкү коомумуздун адеп – 
ахлактык жактан кризиске учурап турган мезгилинде жаш муундарды элдик каада – салттын үлгүөрү, макал – 
ылакаптары аркылуу элдик педагогиканын негизинде тарбиялоо, алардын инсандык сапатын калыптандырууда 
мааниси чоң. 

Тірек сөздер: Таалим – тарбия, элдик педагогика, каада – салты, жентек, бешик той, эскертүү.  
 
Байыртадан бери эле кыргыз эли жаш муундарды элдик каада–салт,улуттук оюндары, макал – ылакаптары, 

эпостру, дастандары, жөө жомоктору, санжырасы  менен келечек турмушка тарбиялап келген. 
Кыргыз элинин өзүнө мүнөздүү салт – санааларын үйрөнүп, билиш үчүн коомдогу үй – бүлөөлүк 

мамилелерге токтолуу зарыл. Себеби ар бир кыргыздын үй – бүлөсүн баштан аяк ар кандай ырым – жырым, 
үрп – адат коштоп жүрөт. Баланын төрөлүшүнөн тартып, аны тарбиялоо, эрезеге жеткирип, үйлөнтүп – 
жайлантып, өзүнө энчи бөлүп берүү, андан ары орун – очок алып, акыры о дүйнөгө сапар алышында түрдүү 
каада – салттар күнүмдүк турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүштөрү катары кабыл алынып калган. Таалим 
тарбиялык мааниси бар бул каада – салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын көрсөтө алат. 

Таалим – тарбия алуу муундардын кийнки урпактарга калтырган маданий мурастарынын, 
дүйнөтаанымынын, каада – салтынын, акыл ойлорунун, жүрүм – турумунун, эреже мыйзамдарынын түгөнгүс 
кенчи. 

Тарбия ишинин мазмундук пайдубалына уютку болуп жата турган дагы бир кубаттуу ресурс – бул 
күнүмдүккө эмес, түбөлүккө эсептелген, калктын тарыхый тажрыйбаларынан жаралып, доорлор менен 
сыноосунан өткөн көөнөрбөс элдик этикалык нарктар, адеп – ыймандык мурастар. 

Элдин педагогикалык маданияты – бул жаш муундарга таалим – тарбия берүү менен тыгыз байланыштыгы 
анын материалдык жана руханий маданиятынын чөйрөсү болуп саналат. Элдин педагогикалык маданиятында 
байыркы доордон бугүнкү күнгө чейинки педагогикалык элестөөлөрдүн эволюциясы чагылдырылган [1]. 

“Элдик педагогика – элдин оозеки чыгармачылыкта, үрп – адат, каада – салттарында, оюн жана 
оюнчуктарда сакталган педагогикалык идеяларынын жана тарбиялык тажрыйбаларынын тутуму”, “тарбия 
жаатындагы элдик эмпирикалык билимдер”, “оозеки педагогикалык чыгармачылык” ( Волков Г.Н.)[2]. 

Кыргыз элинин жаш муундардын инсандык сапатын калыптандырууга багытталган каада – салт, уллуттук 
оюндары ого эле көп. Баяндмабызда алардын айрым түрөлөрүнө токтолобуз. 

Бала төрөлгөндө бир нече күндөн кийин  ат кою салтына өзгөчө маани берилген. Ат коюу – үй – бүлөдө 
маанилүү окуяны билдирип, коюлган ат баланын келечегине таасирин ийгизиши керек болгон. Мал союлуп, эл 
чакырылып, ат кое турган аксакал кишиге өзгөчө сый урмат көрсөтүлүп, колунда болгонун тартуу кылып, азан 
чакыртып ат койдурушкан.  

Жентек - наристе төрөлгөндөгү той. Ата-эне, туугандар бул тойго күн мурунтан даярданып, сары жана 
кошкон майын, курутун, таттуу жер-жемишин камдаган. Жентек тойдун өзгөчөлүгү башка тойлордон айырма-
ланып белгилүү бир күнгө чакырылган эмес. Бала төрөлүп ат коюлуп, оозантылган сааттан тартып келген 
адамдарга жентек берилген. Балалуу болгон адамдын жакындарын бала төрөлгөнүн кабарлап көбүнчө жаштар, 
балдар сүйүнчүлөп барышкан. Сүйүнчү айтылган жана жентек жегени келген адам биринчи иретте көрүмдүк 
берип, андан соң баланы көргөн. Жентек той аяктаарында балалуу болгондор менен алышып-беришип 
жүргөндөр наристеге кийим, буюм, мал энчилөө менен жентектешкен. Наристе жентек тоюнан баштап өзүнчө 
атка, тууган-урукка, буюм-тайым, кийим, малга ээ аталып, кадимкидей адам катарына кирген [3]. 

Бала төрөлгөндө айылдагы эркек, зайып, бала-чакалар баланын ата-энесинин камдап жүргөн май, 
куруттарын жентек деп жешет. Келген кишилер «бешик бооңор бек болсун» деп алкыш сөздөрдү айтып 
келишет. Баланын ата-энеси да «айтканың келсин» деп жооп айтат. 

Сүйүнчү – төрөлгөн бала эркек болсо атасы жана ага жакын дос туугандары сүйүнчү беришет. Баланын 
киндигин кескен зайып балага киндик эне болот. Келгендерге жентек берилет. 

Баланын кыркын чыгаруу – эркек жана кыз бала төрөлгөнүнө кырк күн толгондо баланын энеси бүтүн 
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айылды кыдырып кырк курак сурайт, жыйнап келген майда чүпүрөктөрдөн курап көйнөк тигип, аш-тамак 
даярдап айылдагыларды чакырып даам берет. Муну баланын кыркын чыгаруу деп айтылат. 

Баланын чачын алдыруу – бала төрөлгөндөн бир нече күндөрдөн кийин эркек жана кыз баланын чач- тарын 
алдыруу да, бир жашка толгондо кыз баланын кулагын көзөтүү да жакын досунун өзүнө, зайыбына аш-так, 
жана буюмдар алып барып чач алынып, кулак көзөтүлөт. Анда да мал энчилеп берүү, кийимдер берүү адаты 
болот. 

Бешик той – бала төрөлгөндөн бир нече күндөн кийин баланын атасы мал союп, элди чакырып той берет да, 
бир аксакал кишиге алдына артыкча табак тартып, колунан келсе чапан кийгизип, ат мингизип, балага ат 
койдурат. 

Эскертүү: кыз балага андай ырымдар кылынбайт. 
Баланын тушоосун кыркуу – бала чала же там-туң басып калган учурда тамак даярдап, зайып менен балдар 

чогулушуп ичип-жешип, баланын бутун ак, кара (ала жип) жип менен тушоо сыяктуу бууп, балдарды 
жарыштырат. Чыгып келген балага мөөрөй көп берилип, андан кийинки балдарды да куру койбой беришет. 
Чыгып келген бала жипти (тушоону) кыркат. Бул тушоо кыркуу деп аталат. 

Сүннөт той – эркек бала 3–5–7 жашка чыккан- да малдар союлуп, эл чакырылып сүннөт тою берилет. 
Кудалар, достор кошумчаларын кошушат. Тойго кел- ген зайыптар да мүмкүн болушунча дасторконго тамак 
ороп келишет. Кайра дасторкондору куру кетпестен тамак оролуп берилет. Тойлордо ар түрдүү оюн- 
тамашалар болот: ат чабуу, көкбөрү тартуу, эр эңишүү, балбан күрөшүү, бирок эр сайыштырылбайт. Тойдо 
жээндер чүйгүн табакты жээн аяк деп алып алат. Жээн түрдүү жактан эркелик кылат. Мисалы, аттардан да 
кармап алган ж.б. 

Кыргыздар эркек баланы артыкча жакшы көрүп сүйгөн. Артымда тукум калса деп тырышкан. Кызды тукум 
дебеген, бирөөнүн бүлөөсү деген. 

Кол адалдатуу (чочок кестирүү) – колдон келишинче балбан күрөштүрүп, эр эңиштирип атып той берет. 
Жок дегенде бир союш соет. Билген устат кишиге баланын колуна жото жиликти карматып (устага коюлган 
жасалуу табактын жото жилигин), көзүн ак жоолук менен таңып, устатка колдон келишинче кол байларым деп 
берип ыраазы кылып туруп, анан кестирет. 

Ырымы жок. Көк чүпүрөктү күйгүзүп туруп баса берет. Бала өзү турмайынча тургузуу керек эмес. 
Айыкканда өзү туруп кетет. Аралаш эле тамак бере берет. 

Илгери төрөбөгөн аялдар бала отургузгандагы кесиндисин ырым кылып жеген учурлар болгон экен. 
Баланы атка мингизүү – эркек бала 4–5 жашка чыкканда баланын ата-энеси айырмачын, тердик, токум-

дарын камдап, баланы кунанга мингизип, кой, тай союп бышырып жана да кадырлуу кийит чапандардан алып 
бир досунун үйүнө алып барат. Бала түшкөн досу балага кадырлуу малдарынан энчилеп берип чыгарат [4]. 

Кыргыз элдик педагогикасынын төмөнкүдөй постулаттарын бөлүп көрсөтүүгө болот: - таалим-тарбияда 
билимге, өнөр ээси болууга басым жасоо. Маселен,"Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат", "Билим алуу ийне 
менен кудук казгандай", "Өнөр алды - кызыл тил", "Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат" 
ж.б. 

- жалпы милдеттерди чечүүдө муундардын эриш-аркактыгы. Маселен, "Ырыс алды - ынтымак", "Көп 
түкүрсө көл болот", "Бөлүнгөндү бөрү жейт" ж.б. 

- улуулардын кичүүлөргө, кичүүлөрдүн улууларга кам көрүүсү. Маселен, "Жаш келсе ишке, кары келсе 
ашка", "Улууга - урмат, кичүүгө - ызат", "Карынын сөзүн капка сал" ж.б. 

- Эмгек кылуу. Маселен, "Эр эмгегин жер жебейт", "Жазында эмне эксең, күзүндө ошону оросуң". 
- Балага таалим-тарбия берүүдө жамаатык мамиле. Маселен, "Кайсы элдин кулунусуң?", "Сен кимдин 

баласысың?", "Атаңдын аты ким?", "Азаматтык кылдың, балам", же "Атаңы тартпай калыпсың", "Экинчи 
мындай кылбай жүргүн", "Атаңа айтып койом" ж.б. насаат-тескөөчү сөздөр. 

- киндик кан тамган жерин ыйык тутуу. Маселен, "Туулган жердин тузу таттуу", "Өз үйүм - өлөң төшөгүм", 
"Үңкүр да болсо өз үйүм", ж.б. 

- сабырдуулук. "Сабырдын түбү сары алтын", "Саргара жортсоң, кызара бөртөрсүң", "Сабыр кылгыла, 
балдар" ж.б. 

- фатализм жана тагдырдын жазмышына ишенүү. "Кудайга шүгүр", "Кудайдынайтканы болор", "Кудайым 
өзү сактасын", "Теңирим өзү колдосун", "Маңдайга жазганды көрөсүң", "Адам тагдыры менен кошо төрөлөт" 
ж.б.- көчмөн дух, атка сыйынуу. "Көчмөнчүгө үй даяр", "Ат жалына казан ас", "Ат адамдын канаты", "Ат 
айланып казыгын табат" ж.б.- улуу муундарды эскерүү жана мазарга куран окуу. "Жаткан жери жайлууболсун, 
топурагы торко болсун", "Жаны жаннатта болсун", "Жакшы адам эле"ж.б.- Аялзатын урматтоо. "Кыздын кырк 
чачы улуу", "Кыздуу үйдө кыл жатпайт","Энени көрүп кызы өсөт" ж.б [5]. 

Демек, бүгүнкү коомумуздун адеп – ахлактык жактан кризиске учурап турган мезгилинде жаш муундарды 
элдик каада – салттын үлгүөрү, макал – ылакаптары аркылуу элдик педагогиканын негизинде тарбиялоо, 
алардын инсандык сапатын калыптандырууда мааниси чоң. 
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Аннотация: конкретизируются  критерии отбора аутентичных видеоматериалов, классифицируются упражнения 

(тренировочные, аналитические, имитационные) к каждому этапу работы с аутентичными видеоматериалами, 
систематизируются принципы по формированию СКК при отборе аутентичных видеоматериалов. К основным 
задачам формирования СКК с применением аутентичного видеоматериала мы относим следующее: 

– научить студентов осознанно и организованно воспринимать культуроведческую информацию; 
– развивать у студентов когнитивные умения, как наблюдение, классификация, выбор, антиципация, выдвижение 

гипотез; научить студентов анализировать и резюмировать получаемую информацию; 
– подражать аутентичным образцам устно речевых высказываний; правильно излагать на изучаемом языке идеи, 

содержащиеся в аутентичном видеоматериале с учетом тех социокультурных норм, имеющих место в иноязычном 
обществе. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные видеоматериалы, неязыковой вуз. 
 
Социокультурная компетенция представляет собой совокупность определенных знаний, навыков, умений, 

способностей и качеств, формируемых в процессе формальной и неформальной языковой подготовки к 
межкультурному общению.[1]  Одним из эффективных путей ее формирования является использование 
аутентичных видео материалов на занятиях в неязыковом вузе. Успешность использования видео материалов 
на занятиях  зависит от отбора таковых. Решением отбора культуроведческих, страноведческих, социокультур-
ных материалов занимались рад ученых (Витлин, Сафонова, Соловьева),[2],[3] ,[4]  в связи с этим были 
разработаны критерии. 

Под критерием отбора (от греч . criterion — средство для суждения) характеризуется такой  материал, 
который позволяет говорить о целесообразности или нецелесообразности использования данного материала в 
учебном процессе. [5]   

Основополагающими факторами отбора аутентичных видео материалов с целью формирования 
социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов являются содержательная сторона материалов, их 
тип и вид, а также цель их использования в учебном процессе. При отборе необходимо учитывать, что 
информация, может рассматриваться с  различных аспектах аутентичных видеоматериалах: 

 – тематическом (жизнь людей, культура, традиции, и т. д.); 
– филологическом (безэквивалентная лексика, идиомы); 
– социологическом (вербальное и невербальное поведение в различных ситуациях) [6, с.57]. 
 Мы считаем, что транслируемая информация должна являться средством для формирования  

социокультурной компетенции у обучаемых. 
    К основным задачам формирования СКК с применением аутентичного видеоматериала мы относим 

следующее: 
– научить студентов осознанно и организованно воспринимать культуроведческую информацию; 
– развивать у студентов когнитивные умения, как наблюдение, классификация, выбор, антиципация, 

выдвижение гипотез; научить студентов анализировать и резюмировать получаемую информацию; 
– подражать аутентичным образцам устно речевых высказываний; правильно излагать на изучаемом языке 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

199 

идеи, содержащиеся в аутентичном видеоматериале с учетом тех социокультурных норм, имеющих место в 
иноязычном обществе, уметь критически относиться к содержанию аутентичного видеоматериала [7, c. 45].  

  Изучив  опыт ведущих методистов,  мы приводим следующие критерии отбора  видеоматериалов с целью 
формирования социокультурной компетенции: 1) соответствие уровню знаний учащихся; 2)наглядность 
должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока; 
3)доступность для учащихся демонстрируемого видеоматериала; 4) вычленение главного, существенного; 5) 
соответствие используемого видеоматериала учебной цели;;6) информативность, познавательность материала, 
способствующего формированию социокультурной компетенции; 7)  реализация воспитательной цели; 9) учет 
когнитивного аспекта видеоматериалов; 10) временная протяженность экранного произведения;                              
11) актуальность видеоматериалов;  12) соответствие содержания видеоматериалов личному жизненному 
опыту;13) эмоциональный фон видеоматериалов;14) аутентичность видеоматериалов. 

Формирование социокультурной компетенции на основе аутентичных видеоматериалов опирается на 
следующие  принципы: 

1. Принцип учета особенностей функционирования психофизиологических механизмов лежит в основе 
создания различных типов упражнений и играет важную роль при отборе аутентичных видеоматериалов, 
позволяет осуществлять подход к просмотру видеоматериалов как специфическому виду речевой 
деятельности. 

2. Принцип деятельностного обучения означает, что формирование навыков и умений социокультурной 
компетенции осуществляется в процессе активной речемыслительной деятельности студентов. 

3. Принцип сознательности реализуется в осознании студентами последствий, к которым может привести 
их неправильное, в социокультурном плане,  речевое и неречевое поведение и неадекватная оценка 
социокультурных элементов ситуации. 

4. Принцип опоры на родную культуру. Социокультурные нормы и правила поведения студенты изучают 
через призму родной культуры, устанавливая сходства и различия между ними, анализируя причины различий. 

5. Принцип погружения в инокультурную среду заключается в создании условий, имитирующих 
иноязычную действительность.  

6. Принцип опоры на рефлексивную деятельность студентов предусматривает самонаблюдение, 
самоанализ и самокоррекцию студентов в рамках поставленных речемыслительных задач по усвоению и 
использованию элементов другой культуры. 

7. Принцип эмпатического отношения к ситуации и участникам общения заключается в том, что 
студенты при выборе стратегии поведения и его моделировании оценивают ситуацию с позиции 
проигрываемой роли, принимая во внимание эмоционально-чувственное отношение носителя языка к 
заданным обстоятельствам. 

8. Принцип параллельного развития других видов компетенций означает, что формирование 
социокультурной компетенции происходит при одновременном развитии языковой, речевой, дискурсивной 
компетенций. 

9. Принцип создания комфортной образовательной атмосферы. Видеоматериалы как средство обучения 
снимают психологические барьеры, поскольку в основе имитационных упражнений и упражнений на 
драматизацию лежат рефлексы игры и подражания, являющиеся важными рефлексами саморазвития.  

Упражнения, выполняемые при работе с аутентичными видеоматериалами и направленные на 
формирование социокультурной компетенции, должны способствовать приобретению знаний, развитию 
навыков и умений, входящих в ее содержание. Предлагается классификация упражнений по способу и 
направленности речевой деятельности студентов на: а) аналитические; б) имитационные; в) драматические; г) 
тренировочные.     

Целью аналитических упражнений является развитие умений анализировать содержание видеоматериала. 
При выполнении упражнений студенты решают следующие учебные задачи: 

– определяют тип ситуации, место, время коммуникации; 
– составляют социокультурные характеристики коммуникантов; 
– определяют их межличностные, ролевые и статусные взаимоотношения; 
– выявляют закономерности коммуникации при различных типах взаимоотношений; и др. 
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Имитационные упражнения имеют также немаловажное значение, т.к. имитация является основным 
средством процесса включения личности в социальную среду, в систему социальных связей. В основе данного 
типа упражнений лежит многократное повторение сначала во внутренней, а затем во внешней речи 
высказываний персонажей. Имитация невербального поведения носителей языка способствует усвоению и 
закреплению в памяти готовых поведенческих моделей. 

Упражнения на драматизацию представляют собой ролевые игры на основе просмотренных видео-
материалов. Ролевые игры подразделяются на две группы: а) частично соответствующие просмотренному 
материалу; б) представляющие собой новый дискурс. К упражнениям в драматизации также относятся: а) 
воссоздание сценария отдельных просмотренных видео фрагментов; б) написание собственного сценария по 
заданной теме. 

Тренировочные или подготовительные упражнения направлены на развитие психофизиологических 
механизмов и подготавливают студентов к адекватному и полноценному восприятию аудиовизуальной 
информации. 

Данные упражнения создают прочную базу для развития социокультурной компетенции на основе 
использования аутентичных  видеоматериалов. Разработанная система упражнений предусматривает 
соотнесение типов упражнений с учебными целями, этапами работы: 

1) предварительный этап (дотекстовый); 
2) этап непосредственной работы с видеоматериалом (текстовый); 
3)  этап обсуждения (послетекстовый); 
4) креативно – личностно ориентированный (творческий) 

и стратегиями просмотра видеоматериалов (курсорной, селективной и глобальной).  
Для определения уровня социокультурной компетенции студентам предложены задания: а) выполнение 

теста на основе фрагментов аутентичных видеоматериалов; б) участие в ролевой игре на основе предложенных 
элементов коммуникативной ситуации. Данное задание состоит  из трех подэтапов. Первый подэтап носит  
рецептивный характер. Он направлен на тренировку восприятия и психофизиологических механизмов. 
Данный подэтап представлен, главным образом, аналитическими и тренировочными упражнениями. Второй 
подэтап имеет репродуктивный характер, и направлен на усвоение поведенческих моделей и формирование 
системы социокультурных знаний, навыков и умений. На данном подэтапе доминировали имитационные 
упражнения. Третий подэтап имеет продуктивный характер и направлен на закрепление сформированных 
навыков и умений. На данном подэтапе  могут использоваться в основном упражнения на драматизацию и 
интерпретацию содержания видеоматериалов. 

Подводя итог вышесказанному об отборе аутентичных  видеоматериалов, используемых для развития 
социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов, мы делаем следующий вывод: учет разработан-
ных критериев для отбора аутентичных видеоматериалов повышает мотивацию и познавательную активность 
студентов при работе с ними. Опора на разработанные критерии позволяет отобрать видеоматериалы, работа с 
которыми оптимизирует учебный процесс, стимулирует не только когнитивную и креативную деятельность 
студентов, но и обогащает их жизненный опыт. 

Успешное формирование социокультурных знаний, навыков и умений обеспечивается поэтапным харак-
тером процесса обучения: от рецептивного этапа, на котором происходит тренировка восприятия аудио-
визуальной информации, к репродуктивному и затем к продуктивному этапу, на котором студенты применяют 
социокультурные знания, навыки и умения на практике – в ситуациях речевого и неречевого общения. 
Каждому этапу учебного процесса соответствует ведущий тип упражнений (тренировочные, аналитические, 
имитационные и упражнения на драматизацию). А кроме этого мы определили , что  видеоматериалы должны 
быть аутентичными. Аутентичный видеоматериал должен быть функциональным. Аутентичный материал 
должен формировать у обучающихся неискаженные представления о целевой и родной лингвокультурах на 
основе достоверных фактов, знакомить с культуроведческими понятиями, способствовать повышению 
страноведческой мотивации студентов. Он должен соответствовать возрастным, когнитивным и коммуника-
тивным особенностям и возможностям, интересам студентов.   

 Основополагающим аспектом отбора любого материала для обучения является тематический, поскольку 
тема способна отражать отдельные сферы внеязыковой действительности и наши знания о ней, фиксируя их с 
помощью языка. 
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Выбор видеоматериала диктуется как уровнем языковой подготовки, интересами студентов, характером 
учебной деятельности, так и практическими целями обучаемых 

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада түпнұсқа бейне материалдарды таңдау қарастырылған. Бейнематериалдарды таңдау бірқатар  
қағадаттарға негізделген сондай-ақ бұл мақалада бөлімдегі  (кезеңегі жаттықтыру, аналитикалық, имиттациялық) 
жаттығуларды жүйелендіреді және жіктеленеді. 

 
Summary 

The successful forming of socio and cultural competense comes due to stage-by-stage work with authentic video 
materials.The questions of selection of authentic videos materials are considered in this article. The selection is based on the 
row of principles, and also in the article is systematized and classified exercises to every stage of work with authentic video 
materials (training, analytical, imitation etc.) 
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Аннотация: Патриотическое воспитание молодежи – важная составная часть всего воспитательного процесса. 
Национальная культура (традиции, обычаи, устное народное творчество, литература и искусство) с закрепленным в 
ней жизненным опытом народа представляет огромный воспитательный потенциал. И обращение к ней позволяет 
обогатить содержание патриотического воспитания, а значит и повысить его эффективность.  В данной статье 
представлены некоторые важные фрагменты богатого культурного наследия туркменского народа, способствующие 
становлению личности гражданина, патриотическому воспитанию. 

Ключевые слова: культурное наследие, туркменское народное музыкально-песенное творчество, пословицы и 
поговорки, формирование патриотизма 

 
За двадцать лет независимости в Казахстане и Туркменистане отмечаются глубокие преобразования во всех 

сферах: и в материальном производстве, и общественных отношениях, и в духовной культуре. Все это 
выдвигает задачи воспитания и образования подрастающего поколения и молодежи на новый качественный 
уровень, соответствующий условиям дальнейшего развития и процветания суверенных государств. 
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Одним из важнейших направлений в решении этого вопроса  является патриотическое воспитание, которое 
является важной составной частью всего воспитательного процесса и требует серьезного осмысления и 
подхода в реализации на практике. Данное направление вызывает серьезное внимание потому, что оно имеет 
большое значение в деле воспитания качеств, без которых немыслимо нравственное становление личности, 
формирование чести и достоинства гражданина, национального самосознания и гражданской активности, 
патриотизма, столь необходимых на современном этапе.  

Выступая на первом заседании Высшего попечительского совета Назарбаев Университета, Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркнул, что работа вуза, «должна оцениваться не только с точки 
зрения образовательной, но и гражданской состоятельности подготовленных кадров». Также глава государства 
считает, что «Профессионал и грамотный специалист – это одна сторона инновационной личности… Другая 
сторона – патриотизм, высокая духовность и гражданская ответственность, социальная зрелость и активность». 

Подчеркивая важность образования молодежи, их занятий наукой и хороших знаний по избранной 
специальности, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что целью проводимых в 
стране реформ «также является забота о патриотическом воспитании молодежи». 

Патриотизм, как нравственное качество в поведении личности, отражает ее духовный мир и проявляется в 
различных нравственных отношениях: к труду, к обществу, окружающим людям, к природе и т.д. Из них 
складываются и другие качества: долг, совесть, ответственность, правдивость и т.д. Нравственная направлен-
ность личности и патриотизм выражается в ее чувствах. Чувство любви, преданности родине, стремлении 
служить и быть ей полезным является залогом достижения положительных результатов в патриотическом 
воспитании. 

Практика и наблюдения показывают, что патриотическое воспитание может быть наиболее эффективным, 
если оно будет учитывать национальную самобытность, культуру, опираться на знание различных 
исторических фактов и современных событий. Именно благодаря им понятие патриотизма обретает смыл и 
конкретные формы – любовь к Родине, народу, преданность. 

Туркменистан – это удивительная страна, прежде всего потому, что она обладает древней культурой, 
отраженной в различных ее элементах: национальных традициях, обычаях, устном народном творчестве, 
литературе и искусстве. В каждом из них содержатся идеи и опыт туркменской народной педагогики. 
Традиции отражают совокупность обычаев, моральных норм, правил взаимоотношений и закрепляются в 
жизненном опыте народа. Именно традиции не просто сохраняют национальную культуру, но и продолжают 
развивать ее, тем самым прокладывая связь между поколениями и передавая от предков мораль, нравственные 
ценности и дух нации. 

В формировании патриотизма национальная культура,  выраженная через все перечисленные элементы, 
обладает значительным воспитательным потенциалом. Представим  некоторые важные фрагменты богатого 
культурного наследия туркменского народа, способствующие становлению личности гражданина, патриоти-
ческому воспитанию. К таковым, прежде всего, относятся устное народное творчество, народные игры, 
народный музыкально-песенный фольклор, классическая литература. 

Устное народное творчество. Произведения устного народного творчества издревле любимые народом, 
передаваясь из уст в уста, от поколения к поколению, из века в век дошли и до наших дней. Туркменское 
устное народное творчество представляет особый интерес для реализации задач патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Возникнув в трудных социально-экономических условиях при отсутствии 
письменности, оно воплотило в себе не только духовно-нравственные ценности, но и опыт народной 
педагогики. 

Богатый нравственно-гуманистический потенциал содержат туркменские пословицы и поговорки, 
отражающие события, оценки, нравственные нормы, патриотические идеи туркменского народа. Приведем 
некоторые из них: 

– Разлученный с возлюбленной плачет семь лет; разлученный с Родиной плачет до смерти. 
– Богач ищет выгоду, бедняк – Родину. 
– Если нет у меня народа, пусть не всходит для меня ни луна, ни солнце. 
– Не хвали сам себя, пусть народ похвалит тебя. 
– Народ одобрит - и коня под нож. 
– Голос народа священен. 
– Слово народа свято. 
– Герой известен в борьбе, а трус дома. 
– Краса джигита – конь да оружие. 
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– С каждым боем джигит храбрее, с каждым бегом конь резвее [1]. 
Наиболее ярким жанром устного народного творчества являются сказки. Туркменские сказки, как и сказки 

других народов, направлены на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, преданных 
своему народу, отчизне. Как отмечает К.Пирлиев: «В условиях кочевой жизни, при сплошной неграмотности 
туркмен рассказывание сказок, легенд, исполнение дестанов под аккомпанемент дутара было единственной 
возможностью передачи богатого наследства народа подрастающему поколению и одним из средств его 
воспитания» [2]. 

Сказка знакомит с окружающей средой, реальным миром, а ее идеи быстро усваиваются детьми, 
обогащают их мысли и воображение. Туркменские сказки разнообразны по тематике, однако наибольший 
интерес вызывают те, которые содержат сюжеты, передающие преданность и любовь к родной земле, семье, 
родителям, где герои попадают в невероятные приключения и храбро защищают свою родину, любимых. 
Слушая такие сказки, дети вникают в суть этих высоконравственных понятий и с их помощью ненавязчиво, 
исподволь совершенствуются. Ценность сказок в том и заключается, что не назидательно, иносказательно, 
подтекстом сюжета показывает силу традиций, их живучесть и нужность, и путем эмоционального влияния 
возбуждает желание следовать им в своем поведении. Вот некоторые из таких сказок: «Сказка о муле, судье и 
Ярты-Гулоке», «Ярты-Гулок и дервиши», «Хлеб из джугары», «Два мергена». 

В процессе своего исторического развития и трудовой деятельности туркменским народом были созданы 
замечательные эпосы, среди которых особое место занимают героические эпосы, отражающие многовековую 
историю народа с его обычаями, нравами и национальными традициями, его борьбу с иноземными 
захватчиками (Кеймир Кёре, Гёр-оглы).  

Задачи патриотического воспитания подрастающего поколения успешно решаются и с помощью игр. Игра 
– это подлинная социальная практика. И в этом заключается ее воспитательный потенциал.  

На основе анализа философской и психолого-педагогической литературы Т.Э. Уметов дает «характери-
стику игры как одного из важнейших компонентов системы народной педагогики», а также выделяет 
следующие ценностные свойства игры, с которыми мы полностью согласны: 

«– выражение культуры народа; 
– средство ее сохранения и передачи потомкам; 
– организационная форма общения представителей разных поколений; 
– метод развития в ребенке ценных интеллектуальных, нравственных и физических качеств» [3]. Автор в 

своей монографии «Игры народов Средней Азии и Казахстана» представил материалы по народной 
педагогике, в том числе и  народные игры туркменов.  

Велико значение сюжетных игр, воспроизводящие бытовые сцены. Так, они позволяют усвоить народные 
традиции и обычаи, моральные принципы общества. В те далекие времена, когда были придуманы и введены 
игры, туркменский народ испытывал большие трудности, связанные с социальным и религиозным гнетом. 
Народ нуждался в реальных героях, образы которых рождались в поэмах, сказках, дестанах и т.д. Именно 
поэтому в народной педагогике большое внимание уделялось физическому воспитанию и развитию детей. Так 
появились подвижные игры туркмен. Так же этому способствовал и кочевой образ жизни народа, требовавший 
от него выносливости, ловкости, смелости, силы воли. 

Приведем некоторые из указанных видов игр и те качества, которые они формируют: 
– «Ай терек, гунн терек»: развитие мышц рук, быстрота, ответственность за коллектив; 
– «Гуйруктутды» – «Поймать за хвост», «Агсакдурна» – «Хромой журавль», «Урды кашты» – «Дотронулся 

– убегай»: развитие быстроты реакции, координации движений, ловкости, гибкости; 
– «Кушт-денду» – игра острословов: развитие речи, мышления, делать выводы, быстро и правильно дать 

ответ [3]. Следует подчеркнуть, что такого рода игры требуют соблюдения основ народной этики, то есть 
острословие не должно быть оскорбительным. 

Еще одна ценность туркменских народных игр, как и игр других народов, в том, что любые физические 
действия сопровождаются фольклорными произведениями, которые позволяют эмоционально окрасить игру. 
И здесь, патриотическое, нравственное, эстетическое, физическое воспитание тесно переплетаются, образуя 
единство. В игре через словесное содержание воспитывается интерес и уважение к труду, к природе: дети 
изображают людей различных профессий, животных и при этом подражают не только их действиям, но и 
взаимоотношениям, что формирует нравственные качества.  

Кроме этого, игра формирует и такие качества, как ответственность, справедливость, сопереживание, 
умение согласовывать свои действия с другими участниками (работа в команде) и др. – составляющих 
патриотизм качеств. 
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Очень интересно и своеобразно народное музыкальное творчество туркмен. «Не случайно появилось очень 
меткое и образное высказывание о том, что туркмены тот или иной период своей истории определяли не 
именами шахов и эмиров, а именами прославленных поэтов и музыкантов. Все это объясняет особую любовь 
туркменского народа к своей традиционной музыке, которую он бережно перенес через столетия до наших 
дней… Многие ее (музыкальной культуры – М.Н.)  виды и жанры успешно выполняют свои обрядово-
ритуальную, художественно-эстетическую и воспитательную функции, доставляя истинное наслаждение 
своим носителям и слушателям» [4]. Развитие музыкальной культуры тесно связано с искусством народных 
певцов – бахши и сазанда, которые являлись также хранителями памятников народного поэтического 
творчества. 

Произведения туркменского народного музыкально-песенного творчества имеют большое значение в 
формировании личности патриота. Патриотическое воспитание его средствами будет эффективным, если 
содержание, формы, методы и приемы будут направлены на формирование эстетического, этического и 
нравственного восприятия особенностей произведений этого жанра, на глубокое познание эстетических и 
нравственных идеалов народа, национальных идей. Воспитание эстетического, нравственного идеала, чувств, 
эмоционального отношения к родному краю, своему народу, семье параллельно направлено и на формирова-
ние творческого и ответственного отношения к общественно-политической и профессиональной деятельности, 
а значит и гражданской активности. 

В богатом и разнообразном по содержанию и тематике туркменском народно-музыкальном творчестве 
видное место занимают музыкальный фольклор и профессиональная музыка устной традиции. Отдельную 
монографию данной теме посвятил Шахым Гуллыев, в которой автор впервые в туркменском музыкознании 
исследовал многие явления национального музыкального наследия [4]. 

Анализ конкретных произведений, представленных в указанной монографии, показал, что в их содержании 
важное место занимают эстетические и нравственные ценности. К сожалению, в данной работе не нашли 
отражения произведения, содержащие патриотические идеи. К примеру, в XIX веке были известны сазанда, 
призывающие народ к борьбе, защите родной страны, отваге. Но тем не менее, в указанной монографии 
описаны и такие жанры, которые в тесном переплетении с эстетическим воспитанием формируют и патриоти-
ческие качества. Так, здесь представлены обрядовые, трудовые, лирические песни, которые воспевая красоту 
девушки, прелести родной природы, вместе с тем описывают и нравственные качества: верность, преданность, 
бережливость и т.д. Народно-музыкальное творчество, отражая конкретные социально-экономические условия 
жизни, быта туркмен, прививают чувство любви к Родине, к родной природе, уважение к старшим и т.д. 
Особенную роль в этом процессе играют колыбельные песни: «…Постепенно теряя под влиянием многовеко-
вых эволюционных процессов свое магическое предназначение (как оберег от злых сил природы – М.Н.), они 
теперь используются для практических и художественно-эстетических целей как укачивание ребенка, 
пробуждения у него интереса, любви к прекрасному» [4].  

Произведения туркменского музыкального творчества в процессе их восприятия влияют на их 
эмоциональную сферу, вызывая при этом эстетические и нравственные переживания. 

В патриотическом воспитании, на наш взгляд, необходимо опираться на произведения именно народного 
музыкального творчества туркмен. Тогда можно достичь не только развития эстетического вкуса, но и 
формирования чувства патриотизма, привития высоких нравственных, музыкально-эстетических качеств. И 
данная тема требует своего изучения и обоснования. 

Педагогическое значение туркменского устного народного творчества и музыкально-песенного фольклора 
заключается в следующих основных положениях: 

 главные герои обладают жизнеутверждающей силой, которая  проявляется в конкретных ситуациях и 
обстоятельствах и выражается через лучшие гражданские черты - преданность, несгибаемую стойкость, волю, 
отвагу, боевой дух; 

 большинство туркменских музыкальных произведений содержат эстетические, нравственные, этические 
чувства, переживания, идеи, которые оказывают глубокое воздействие на формирование патриотизма 
личности, уважительного отношения к национальной культуре, одновременно способствуя воспитанию 
чувства прекрасного и возвышенного; 

 произведения устного народного творчества и музыкально-песенного фольклора, переходя из поколения в 
поколение, сохраняют и передают наследникам - современной молодежи - духовную силу, наставляют их на 
создание новых народных шедевров; 

 для эффективной работы по патриотическому воспитанию необходимо отбирать такие произведения, 
которые насыщены выраженным национальным колоритом, а содержание богато художественными образами. 
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Таким образом, любой жанр туркменского фольклора несет в себе воспитательный потенциал. 
Классическая туркменская литература обладает непреходящей художественной ценностью. Она и сегодня 

остается источником усвоения духовно-нравственных ценностей, отражая идеи любви к Родине, 
доброжелательного отношения к окружающему миру, преданности своему народу и т.д. 

Обращение к классической литературе – наследию предков – значительно обогащает и повышает 
эффективность патриотического воспитания. Художественные произведения патриотической направленности 
способствуют становлению гражданских качеств подрастающего поколения, их духовной культуры. Они 
расширяют мировоззрение и мышление относительно природных явлений, событий, происходящих в мире 
политики, культуры, экономики. Произведения туркменских поэтов и писателей раскрывают красоту 
окружающей природы, близость к ней убеждает беречь ее богатства, сохранять и приумножать созданные 
усилиями предков. 

Высокие образцы гуманности, нравственности, патриотизма запечатлены в творчестве великих 
туркменских поэтов Довлетмамеда Азади, Нурмухаммета Андалиба, Шабенде, Магрупи, Махтумкули, 
продолжавших эпические традиции прошлого. В своих произведениях эти авторы использовали реальные 
исторические события и факты и, следуя традициям героического эпоса, рисовали образы своих доблестных 
героев. Основные гуманистические идеи творчества названных поэтов во многом созвучны проблемам 
сегодняшнего дня. 

Анализ историко-педагогической мысли, отраженной в трудах отдельных туркменских поэтов показал, что 
идея нравственности, гуманизма, патриотизма рассматриваются как основа воспитания молодого поколения, а 
средством выступает устное народное творчество, которому они и  придавали большое значение в своих 
произведениях. 

Использование нравственных ценностей и традиций, отраженных в устном народном творчестве и 
классической литературе, в учебно-воспитательной работе вообще и в патриотическом воспитании в частности 
приводит к эффективным результатам. Обладая большим запасом образовательно-воспитательного 
потенциала, произведения туркменского народного поэтического творчества и музыкально-песенного 
фольклора могут служить одним из основных средств патриотического воспитания подрастающего поколения 
этой удивительной страны и не только ее. 

 
Түйіндеме 

Жастарды патриоттық тәрбиелеу – бүкіл тәрбиелеу процесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ұлттық мәдениет (салт-
дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ауызша халық шығармашылығы, әдебиет пен өнер) және ондағы халықтың тұрақты 
өмірлік тәжірибесі зор тәрбиелік әлеуетті бейнелейді. Ал оған қатысты үндеу патриоттық тәрбие мазмұнын байытуға 
мүмкіндік береді; ал бұл өз кезегінде оның тиімділігін ұлғайтады. Бұл мақалада азамат жеке басының әрі патриоттық 
тәрбиелеудің қалыптасуына жағдай жасайтын түрікмен халқының бай мәдени мұрасының кейбір маңызды 
көріністері ұсынылады. 

 
Summary 

Patriotic education of youth is an important part of the whole educational process. National culture (traditions, customs, 
folklore, literature and art) with fixed experiences of people represents great educational potential. And addressing to it allows 
one to enrich the content of patriotic education, and thus increase its efficiency. This article presents some important pieces of 
the rich cultural heritage of the Turkmen people, contributing to the formation of a citizen's individuality, patriotic education. 
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Аңдатпа: Мақалада сәнді қолданбалы өнер негізінде студенттердің шығармашылығын дамытудың жолдары 

көрсетілген. Алдымен, «шығармашылық» ұғымына тоқталып өттік. Халык шеберлерінің қолынан шыққан 
бұйымдарын талдап қана коймай, соларға ұқсатып жасау студенттің шығармашылык жұмысқа, ұлттық өнерге 
сүйіспеншілігін арттырады, әдемі заттар жасауға талпындыратыны, ұлттық сәндік-қолданбалы өнері қаншама 
жылдар бойы жасалып, жетіле түскен аса кәсіби дағдылар мен амал-тәсілдерге негізделген. Шығармашылық 
жөнінде жазылған еңбектерді талдай келе, төмендегі дей қорытындыға келдік: шығармашылық - өте күрделі 
психологиялық үрдіс. Ол адамға тән. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат – жан-жақты, білімді, өмір сүруге бейім, 
өзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, шығармашыл қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Тірек сөздер: сәндік қолданбалы өнер, ұлттық тәрбие, дәстүрлі өнер, шығармашылық, көркемдік қызығушылық.  
 
Жас маманға ұлттық тәрбие берудің негізгі бағыт-бағдары еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

'Қазақстан –2030" халыққа Жолдауында "Толық өркениеті ел болу үшін  өз мәдениетімізді, өз тарихымызды 
бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн" деп айқын атап өткен [1]. Жас 
мамандарды ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтардың, рухани мәдени мұралардың сабактастығын 
сақтай отырып, ұлттық құңдылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеуге жан-
жакты даярлау қажет. Бұл орайда мамандардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру, туған халқына кұрмет, 
сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, тарихи 
мұраларды қастерлеуге тәрбиелеу, білім мен біліктерін шыңдау – басты міндет. 

Егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар 
оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық істерінде креативті әрекет 
ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаның шығармашылығын қалыптастыру ісіне 
ерекше мән берілуде. Дарынды, білімді жастар ғана егеменді еліміздің ертеңін баянды етіп, қоғамның әлеумет-
тік-экономикалық дамуына үлес қоса алады. Сондықтан студенттер оқытушы берген білімді, іс-әрекеттер 
тәсілдері мен бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық және ұжымдық тәжірибе тағылымдарын игеріп қана 
қоймай, оны әрі қарай өзінің белсенді, нысаналы, зерделі шығармашылық іс-әрекетімен сабақтастыруға тиіс. 
Осыған орай, болшақ мамандардың, яғни студенттердің шығармашылық белсенділігін қалыптастыруды 
арнайы ұйымдастыру – оқу үдерісін жетілдірудің негізі болып табылады. Оны жүзеге асыру студенттердің 
шығармашылық белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін оқу үдерісін ұйымдас-
тырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат береді. Болашақ мамандарды педа-
гогикалық нақты жағдайларға тез бейімдеу, оның шығармашылық ұмтылыстарын қанағаттандыру ұстаным-
дарына көшіру өзекті мәселелердің бірі  болып отыр.  

Тұлға іс-әрекеті, өзіне және айналасына қарым-қатынасы арқылы шығармашылық қабілетін жүзеге асыру 
арқылы қалыптасады. Сондықтан студенттің табиғи бейімділігін дамытып, тұрақты, әлеуметтік құнды 
шығармашылық қабілетке айналдырудың, осы әрекетке педагогикалық басшылық етудің маңызы зор болып 
табылады.  

«Шығармашылық» деген сөздің мәніне үңілсек, ол адамның мақсатты ісіне жету жолындағы талаптануы 
мен талпынысынан, жігері мен сабырынан, сұранысы мен ізденісінен түзіліп, акыл ойы мен сезімінің, қиялы-
ның ерекше бітімінен көрінеді. Шығармашылық – адамның ойлауының және өз бетінше әрекетінің жоғарғы 
формасы. Дегенмен шығармашылықтың объективті және субъективті болатындығы белгілі, оның алғашқысы 
ғылымда, зерттеулерде бұрын болмаған жаңалық деп танылса, соңғысы субъектінің өзі үшін жаңалық болып, 
оны әрі қарай жаңа бастамаларға шабыттандырып оны ары қарай дамытумен сипатталады.  

 «Шығармашылық» сөзінің төркіні «шығару», «ойлап табу» дегенге мағыналарға саяды. Демек жаңа нәрсе 
ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсінуіміз керек. Философиялық сөздікте «шығармашылық 
– қайталанбайтын, тарихи қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет» деп түсіндірілді. 
Көрнекті психолог Л.Выготский «шығармашылық» деп жаңадан ашатын әрекетті атаған [2].  
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Ал осы мәселені терең зерттеген психологтердің бірі Я.Пономарев оны «даму» ұғымымен қатар қояды. 
Өйткені, әрбір жаңалық әсіресе, интеллектуалдық тұрғыда болса, ол баланың психикасын жаңа сапалық 
деңгейге көтереді деп есептейді [3]. Бұл пікір бүгінгі педагогиканың талаптарына сәйкес келетіндіктен көңілге 
қонымды. Шығармашылықпен тұрақты және саналы айналысатын және өз мүмкіндігін жүзеге асыра алатын 
адам өмір талабына, өзегермелі еңбек шартына, өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі жетілдіруге тез бейімделеді және 
әрқашанда жаңа ойлар туындап, оны жүзеге асыруға тырысады. Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз бола-
ды, өмірі қызық, мақсаттарын жүзеге асыру барысында өз жолын өзі ашып, кедергілерді жеңе алады, үздіксіз 
алға жылжып отырады. Шығармашылық бағыттағы адамның қажеттілігі, қызығуы, идеалдары мақсатарын 
жүйелейді, айқындайды. Шығармашыл тұлға шығармашылық іс-әрекетте болады, іс-әрекеттің барлық түрінде 
шығармашылықпен дамиды.  

Сонымен шығармашыл тұлға болу дегеніміз – дүниені тану және жаңарту арқылы тұлғаның болмысқа көз-
қарасын айқындауы. Кеңестік дәуір кезеңіндегі психологиялық зерттеулерде шығармашылық әрекеттің сипат-
тамасына ерекше назар аударған С.Л. Рубинштейн болды. Ол шығармашылықты «жаңа материалдық және 
рухани құндылықтар жасайтын қоғамдық мәні бар адам әрекеті» - деп түсіндіреді. Сонымен қатар ол әлемді 
тану, меңгеру субъектінің өзінің шығармашылық әрекеті нәтижесінде болатынына ерекше тоқталады [4].  

Қабілеттер мәселесін зерттеген Б.М. Тепловтың тұжырымдарының жеке тұлғаны дамытудағы маңызы аса 
зор. Ол шығармашылықты тұлғаның белгілі бір әрекетті (немесе бірнеше әрекетті) табысты орындаудың 
шарты болып табылатын жеке психологиялық ерекшеліктері ретінде қарастырады [5].  

Шығармашылық ойлау үрдісін объективті жаңалықты ашу мен жасау ретінде емес, субъективті жаңалықты 
меңгеру деп тану идеясын белгілі ғалым А.В. Брушлинский еңбектерінен аңғаруға болады [6]. Шығармашы-
лық мәселесінің әрекет теориясы аясында қарастырылуы белгілі ғалымдар А.М. Матюшкин мен                         
М.И. Махмудовтар еңбегінде әрі қарай жалғасын табады. Олар үсынған проблемалап оқытудың негізгі идеясы 
шығармашылық ойлауды дамыту болып табылады. A.M. Матюшкин өзінің соңғы еңбектерінде шығармашы-
лық әрекет адамның өзін-өзі өзгертуі, өзінің ішкі мүмкіндіктерін ашу қүралы екендігі жөнінде ой білдіреді [7].     

Шығармашылықтың категориясы ретінде интеллектуалдық белсенділіктің мәніне ерекше тоқталған                
Д.Б. Богоявленская Бұл сапаны өзіндік мәні бар шығармашыл тұлғаның кіріктірілген қасиеті деп тануды 
ұсынады [8]. Тұлғаның шығармашылық сияқты аса маңызды сапасы сонымен қатар көптеген шет елдік 
психолог-зерттеушілердің назарын аударған.  

Шығармашылық туралы сөз болған кезде ең алдымен қабілет деген ұғымды талдау дұрыс. Сонымен қабілет 
дегеніміз – іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі орындауында көрінетін адамның жеке қасиеті. 
Психологтар қабілеттің екі түрлі деңгейінің бар екенін дәлелдейді.  

Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі, өте күрделі психологиялық 
процесс. Бірақ оның белгілі шарттарын орындаған кезде кез-келен студент шығармашылық деңгейіне көтеруге 
болатындығын ғылым дәлелдеген.  

Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылу, іздену. Инновациялық іс-әрекет 
жаңалықты іздеп, шешуге дайын болу қасиетімен тығыз байланысты. Ал, іс-әрекеттің «негізгі құрастыру-
шысы» ретінде Б.Ф. Ломов мыналарды бөліп көрсетеді: мотивті, мақсатты, жоспарлауды, күнделікті 
мағұлматты өңдеуді, оперативті бейнелеуді, шешім қабылдауды, іс-әрекеттерді, қорытындыны тексеру және 
әрекеттерді түзеу. Біздің ойымызша жалпы іс-әрекеттің осы құралы болашақ мамандардың шығармашылық іс-
әрекетіне тән.  

Сәндік-қолданбалы өнерге негізделген көркем-шығармашылық сабақтар студенттерге белсенділік береді, 
бейнелі ойлауын, қиялдауын дамытуға ықпал етеді. Мәселен, халықтың сәндік-қолданбалы өнер туынды-
ларындағы бейнелер мен ою-өрнектерде берілген оюлар, түйсіктер мен түсініктер, тұжырымдар, халықтың 
дүниетанымы жеке тұлғаның эстетикалык сапаларын жетілдіре түседі. Бояу түстері мен материалдың, бұйым 
формасы мен нақыштарының үйлесімділігі, олардың әсемдігі мен жарасымдылығы адамның ой ұшқырына  
әсер етіп, оның рухани жан дүниесін байытады. Сан алуан, қиын да күрделі өрнектерді жүзеге асыру шығарма-
шылықты шыңдайды, сәндік-қолданбалы өнер сабақтарында ырғақ, бояу түстері, сызбалардың икемділігі 
туралы негізгі ұғымдарды меңгереді. Олардың әртүрлі материалдар мен құралдарды пайдалану тәсілдері 
туралы түсініктері қалыптасады. 

Халык шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдарын талдап қана коймай, соларға ұқсатып жасау студенттің 
шығармашылык жұмысқа, ұлттық өнерге сүйіспеншілігін арттырады, әдемі заттар жасауға талпындырады. 
Ұлттық сәндік-қолданбалы өнері қаншама жылдар бойы жасалып, жетіле түскен аса кәсіби дағдылар мен амал-
тәсілдерге негізделген. Олар арқылы карапайым да көркем мәнерлілікке қол жеткізуге болады. Оларды 
жұлдызша. айшық, ирек сызықтармен бедерленген керамикалык ыдыстардан; ағаштан ойып жасалған 
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бұйымдардан; жіптерді өру, айқастыру, шатыстыру аркылы токыған токыма үлгілерінен; құю, бедерлеу, 
жапсыру тәсілдерімен, асыл тастарымен, бағалы металдарымен ерекшеленген зергерлік өнер туындыларынан 
көруге болады. Осы техникалық әдіс-амалдарды студенттердің шығармашылық қабілеттерінің дамуына кең 
мүмкіндіктер береді. 

Халық өнерінің шығармашылығын игеру болашақ мамандардың кәсіби шеберлігін қалыптастыруда сәндік-
талғамын тәрбиелеп қана қоймай, олардың саздан бұйымдар жасау, ою-өрнектер түрін кұрастыру, оларды 
дамыта колдану, ағаш ұқсату мен ою жұмыстарын орындау, тоқыма, кестелеу әдістерін меңгеру сиякты 
шығармашылық тұрғыдағы жұмыстармен жеке айналысуға құштарлығын оятады. 

Сонымен студенттер сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығымен етене танысуы негізінде қызығушы-
лыққа  бөленіп, сұлулық пен әсемдікке тәрбиеленеді, олардың талғампаздығы жетіледі. Сондай-ақ аталған өнер 
туындыларының мазмұнын жете меңгеруі мен ондағы ою-өрнектердің мәнін ұғынуы аркылы ақыл-ойлары 
өседі, адами саналары толыса түссді, сол туындыларды өз колдарымен жеке және сынып боп жасауы барысын-
да рухани-адамгершілік сапалары артады, шеберлігі шыңдалады, еңбекке, еңбск адамдарына құрметі калыпта-
сады, өз еңбегін және өзгелер еңбегін бағалай білуге тәрбиеленеді. Осы тұлғалық сапалардың қалыптасуы 
барысында де шеберлік дағдылары да үлкен мәнге ие болады. 

Осыған байланысты қазіргі уақытта әрбір педагог тарихи мәдени мұраларды, соның ішінде халықтың 
сәндік-қолданбалы өнерін студенттердің көркемдік-эстетикалык тәрбиесінде мақсаттылықпен қолдана білуі 
тиіс. Өйткені сәндік-қолданбалы өнер формасы жағынан да, мазмұны жағынан да студенттерге үшін түсінікті, 
олардың сұлулық сезімін дамыту күшіне ие. Бұл студенттерге туған және басқа халықтардың ұлттық мәде-
ниетін игеруге, барлық дәуірлердегі шығармашылық еңбекке сұлулық идеалы мен шеберліктің кажеттілігінің 
қалыптасуына ықпал етеді. 

Шығармашылық жөнінде жазылған еңбектерді талдай келе, төмендегі дей қорытындыға келдік: шығарма-
шылық - өте күрделі психологиялық үрдіс. Ол адамға тән. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат – жан-жақты, 
білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, шығармашыл қабілетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру. Сонымен біз біліктілікті арттыру жүйесінің педагогикалық мамандардың кәсіби-шығарма-
шылықты дамытуға бағытталған жаңа тұжырымдамасы жоғарыда айтылып өткен теориялық тұғырлардағы 
түйінді ойларға сәйкес жүйені тұтас инновациялауға, ондағы оқу үрдісіне қатысатын субъектілердің позиция-
ларының өзгеруіне, оқу үрдісінің әрекеттік амал жағдайына көшуі жүзеге асқанда өз нәтижесін береді деп 
есептеуге болады. Білім берудің дамыған өркениетті елдердегі үлгісіне қарап, мемлекетімізге сай ұлттық сана 
мен халықтық дәстүр және даму ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың жаңаша түрлі жүйесінің бағдарла-
масы қолға алынғаны – алға қарай талпыныс, бүгінгі күннің талабы.  

 
Резюме 

В данной статье рассматриваются особенности развития творческой деятельности студентов, формировать 
познавательный взгляд казахским культурным наследием развивая творческие способности посредством казахского 
прикладного искусство, способствовать усвоению сегодняшнего  студента,  будущего специалиста тайны искусство 
и его образный язык. 

Summary 
       This article discusses the features of the development of creative activity of students, create informative look Kazakh 

cultural heritage by developing creative abilities Kazakh Applied Arts, promote the absorption of today's students, the future 
of professional secrecy art and its figurative language. 
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УДК 37.013  
 

ӨСПҮРҮМДӨРДҮ ТАРБИЯЛООДО МУГАЛИМДИН 
КЕСИПТИК МАДАНИЯТЫНЫН ОРДУ 

 
Качкын уулу Алтынбек – 

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университетинин аспиранты. Бишкек (Кыргызстан) 

 
Түйүндүү сөздөр: Маданият, кесипкөйлүүлүк, компетенттүүлүк, өткөөл курак, коомжаначөйрө.  
Бүгүнкү күндө билим берүү системасында болуп жаткан реформалар келечектеги прогрессивдүү, жаңычыл жана 

замандын талабына жооп берген мугалимдерди даярдоону күн тартибине коет. Мугалим канчалык маданияттуу, көп 
кырдуу, чыгармачыл, компетентүү жана кесипкөй болсо, өсүп келе жаткан муун ошончолук маданиятка бай болуп, 
мыкты кесипкөй адистердин катарын толуктайт. 

 
Мугалимдин педагогикалык жана кесиптик маданиятынын калыптанышы жана алардын окуучуларга 

тийгизген таасирлери учурдагы окумуштуу-педагогдор И.Бекбоев, Н.Асипова, С.Байгазиев, Э.Мамбетакунов  
жана башкалар тарабынанизилденүүдө. 

Мугалим калыптандыруучу, багыттоочу, жол көрсөтүүчү жана негизгиси тарбиялоочу милдеттерин 
аткарары бизге белгилүү. Ошондуктан мугалимге өзгөчө талаптар коюлуп жаткандыгы –коомдун талабы 
мыйзам ченемдүү иш экени анык. Азыркы учурда талапка жооп берүү үчүн мугалим дайыма окуп, 
педагогикалык ишмердүүлүктө өз ордун жаңычыл адис катары кабыл алынышы керек. Мугалимдин 
чыгармачылыгын өркүндөтүү процессинде педагог кабыл алуу - кайра берүү мамилесин карманат. 
Чыгармачыл мугалим кесиптин жаңы ыкмаларын, жолдорун жана методдорун колдонууга дайым кызыктар, ал 
изденүүнүн үстүндө жүрүп чыныгы кесиптин ээси экенин, окуучуларына таалим – тарбия берип иш – 
тажрыйбасынын бай экенин практика жүзүндө көрсөтүүсү абзел. 

Мугалим иш тажрыйбасын байытуу менен коомчулуктун баалуулуктарын сиңирип, кесиптик маданиятын 
калыптандыруусу керек. Мугалимдин кесиптик маданияты жөнүндө В.А. Сластенин төмөндөгүнү айткан 
“Мугалимдик кесип - бул билимди гана чагылдырбастан, ал инсанды калыптандыруунун жогорку миссиясын 
аткарат”. [6] Ал эми окумуштуу А.К. Маркова болсо мугалимдин кесиптик маданиятын: атайын, социалдык, 
инсандык жана индивидуалдык кылып 4 бөлүккө бөлүп карайт. 

1. Атайын – өзүнүн кесибин мыкты деңгээлде билүү, атайын билимдерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ 
болуп билүүнүн талабын аткарат; 

2. социалдык – өзара пикир алышуунун, карым-катнаштын жолдорун билүүсү жана кесиптик пикир-
алышуунун жалпы ыкмалары менен тааныш болуусу;  

3. инсандык – өзүн-өзү өстүрүүнүн жана кесиптик жетишпегендиктерден арылуунун жалпы жолдорун 
аныктоо; адис катары өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн пландаштыра билүүсү, өз алдынча чечим кабыл алуусу 
жана көйгөйдү аныктоо жөндөмдүүлүгү; 

4. индивидуалдык – өзүн-өзү башкара билишин, кесибин жогорулатууга, кесиптик маданиятын 
калыптандырууга шарт түзүүсү. 

Мугалимдин кесиптик маданияты педагогикалык ишмердүүлүктү гана чагылдырбастан, жаш муундарды 
инсан катары калыптандыруу шарты каралат. Кесиптик маданият жалпы маданияттуулуктун бир тармагы 
болуп коомду, анын ичинде ар бир адистердин топтомун камтып, алардын ишмердүүлүгүн аныктайт. 

Ал эми жогорудагы мугалимдин кесиптик маданиятынын өспүрүмдөрдү тарбиялоодогу ордун аныктоо 
үчүн, өспүрүм курактын өзгөчөлүктөрүнө токтололук. Көптөгөн окумуштуулар негизинен өспүрүм куракты12 
жаштан 14 жашка чейинки мезгилди десе,кээ бири 13 жаштан 17 жашка чейин уланып келет дешет. Алар 
өткөөл куракты физиологиялык, когнитивдик (акыл эстин), дүйнө таанымынын жана негизгиси психикасынын 
интенсивдүү өзгөрүүсүн айтышат.Кээ бири бул убакытты депрессиянын жана чыдамсыздыктын мезгили десе, 
кээси ой жүгүртүүнүн тез, дүйнө таанымынын кеңейишин жана биринчи мамилелердин убактысы деп 
карашат.[4] 
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Көбүн эсе учурда өспүрүм өзүнүн алсыздыгын сезип, жашоодо ордун таба албай, улуулар тарабынан 
таңууланган ролду аткарышат. Бирок көп нерсени эксперимент кылышып, жаңы мүмкүнчүлүктү колдонуудан 
баш тартышбайт.Аларга төмөнкү белгилер мүнөздүү: 

 капалык; 
 депрессия; 
 ар кандай кыйынчылыктар; 
 тынчсыздануу жана көңүл коштук; 
 агрессивдүүлүктүн жана бушайман болуунун убактысы. [4. Б. 62-87] 
Мугалимдин кесиптик маданиятында психология илимдеринин орду чоң мааниге ээ, анда психо-

диагностиканын жардамы менен өспүрүмдүн мотивациясынын деңгээлин, жөндөмдүүлүктөрүн 
(интеллектуалдык, сүрөт тартуу, музыкалык ж.б.), тынчсыздануусунун, өспүрүмдүн кичи чөйрөсүндөгү ордун 
аныктоо маанилүү. Ал илимде аныктагандай өспүрүм өзүнүн жеке сапаттарына, мүмкүнчүлүктөрүнө ашыкча 
көңүл буруп, коомчулуктун ар бир кыймыл аракетин сын пикир менен кабыл алып туура эмес тыянак 
чыгарышат. Мындай көрүнүштөр өспүрүмдөрдүн “эгосун борборлоштуруу” деген түшүнүккө алып келет, 
өзүлөрүн жемелөө жана сындоо көрүнүшү адат болуп калат. [4] Белгилүү психолог Пиаженин “өспүрүм бул 
терең абстрактуу ойлонгон курак, анын мындай ой жүгүртүүсү интенсивдүү өнүгүп,  дүйнө таанымынын 
кеңейишине чоң салым кошот”. Пиаже мындай мүмкүнчүлүктөрдүн пайда болушу так илимидерди жана 
коомдогу закон ченмедүүлүктөрдү өздөштүрүүгө ыңгайлуу экенин баса белгилейт. [7, Б.1-12] 

Ушуга байланыштуу окумуштуу-педагог Н.В.Кузьмина мугалимдин жалпы педагогикалык маданиятынын 
ичинен кесиптик компетенттүүлүктү баса белгилейт, ал окуучунун-өспүрүмдүн толук физикалык жана 
интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн аныктап жана ачып бере алат, окумуштуу мугалимди кесиптин ээси кана 
катары көрбөстөн, ал аны окуучунун инсандык сапатын калыптандыруучу адис катары кабыл алат. 
Окумуштуу мугалимдин тарбиялоо процессинде компетенттүүлүктү төмөнкү түрлөргө бөлүп карайт: 

1. Атайын кесиптик компетенттүүлүгү (окутуп жаткан сабагынан); 
2. Методикалык жактан компетенттүүлүгү (окуу, билүү жана билгичтигин жогорулатуу боюнча); 
3. Социалдык-психологиялык компетенттүүлүгү (окуучу менен болгон байланышында); 
4. Дифференциялдык-психологиялык компетенттүүлүгү (окуучуларга туура багыт берүүдө, алардын 

жөндөмдүүлүгүн аныктоодо ж.б.); 
5. Аутопсихологиялык компетенттүүлүгү же педагогикалык рефлексия (өзүнүн кемчилигин, өзүнүн 

ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиги ж.б.).[5] 
Кесиптик маданият мугалимге, өспүрүмдөрдүн психикалык, физиологиялык жана социалдык көйгөйлөрүн 

чечүүдө профилактикалык иш чараларды жүргүзөөрү анык. Ал өзүнүн мисалында жоопкерчилик, достук жана 
кыйынчылыктарга моюн сунбоосун көрсөтүп жана шыктандырышы керек.Ушуга байланыштуу класстагы же 
класстан тышкары иш чара өткөрүү үчүн мугалим конкреттүү көйгөйлөрдүн топтомун билиши зарыл. 
Өспүрүмдөрдүн эмне себептен тобокелге барып, алар кандай жыйынтыкка алып келээрин, канча убакытка 
созулаарын ж.б., мындай көрүнүштөр негизинен: 

 дене-мүчөсү тууралуу негативдик көз карашта болуусунан (толукмун, боюм кичик ж.б.); 
 өзү жана келечеги тууралуу ашыкча ойлонуусунан; 
 үй-бүлөөдөгү дисфункция, ата-энелеринин ден-соолугу (психикалык оорулары), өспүрүмдүн стресс, 

депрессия жана жүрүм-турумунун бузулушуна түрткү берээринен; 
 ата-эненин ажырашуусу, үй-бүлөөдөгү материалдык кыйынчылыктар ж.б алып келээрин; 
 теңтуштары арасында төмөн популярдуулугу, классташтары арасында кемсинтүүлөр жана жемелөөлөр; 
 мектептеги жетишпегендиктери көбүн эсе учурда кыздарга караганда балдарга терс таасирин тийгизип 

депрессияга алып келээрин ж.б.у.с. себептерди мугалим билүүгө тийиш.[4, Б.169-182] 
Жогорудагы өспүрүм курактын негизги көйгөйлөрүнүн себептерин аныкталгандан кийин, тарбия процесси 

кандай болушу керек? негизги иш - чара эмнеге багытталышы керек? деген жана башка суроолорго жооп табуу 
үчүн, тарбиялоонун методологиясынын жана технологиясынын ордун баса белгилейбиз. Руханий 
баалуулуктарын,  ден соолугун чыңдоонун, эстетикалык көз караштарынын калыптануусунун, өзүнүн жеке 
көйгөйлөрү менен калтырбаш үчүн кесипкөй мугалим сабактан тышкары иш чараларды өткөрүп, 
интелектуалдык оюндарды, оратордук жөндөндүүлүктөрүн жана өзүлөрүнө болгон ишенимин арттырса, анда 
мугалим коюлган максатка жетет. 
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Өспүрүмдү шыктандырып, жаңы идеялар менен азыктандыруу үчүн В.А.Караковский төмөнкү 
баалуулуктарды баса белгилейт: адам, үй - бүлөө, эмгек, билим, маданият, ата-мекен, жер планетасы жана 
тынчтык. Окумуштуу, өспүрүмдөргө туура таасир этүү үчүн, алардын муктаждыктарын, суроо талаптарын 
жана баалуулуктарын билүүсү зарыл, тестиер бала эң биринчиден суулулукту, чындыкты, достукту жана 
билимди баалайт. Өз үнүн угуза албай, бардык башталгычтарга көңүл кош мамиле кылып жаткан учурда 
мугалим сезимталдыгын көрсөтүп анын пикирлеши, санаалашы болуусу зарыл. [3] 

Өспүрүм курактагы окуучунун туура багыт берүү үчүн мугалим өзүнүн кесибинде жалпы педагогикалык 
көндүмдөрдөн тышкары өспүрүмдүн сүймөнчүлүгүнө, алардын мугалимге болгон ишенимин арттырып; 
эмоционалдык жактан лабилдүү; күтүүсүз жагдайлардан өзүн-өзү кармана билүүсү; коммуникативдүүлүгү 
(сүйлөө маданияты, актердук чеберчилиги) жана башка атайын жөндөмдүүлүктөр өспүрүмдүн билимге болгон 
муктаждыгын камсыздандырат. Алардын анчейин коомчулуктан алыстабашын, көйгөйлүү убакты оңоюраак 
өтүү үчүн чөйрөсүндө түшүнүктүү адамдар болуусу зарыл. Алар моралдык жактан жардам берип, кеңешин 
айтып жана кесиптик жактан  жол көрсөтсө, анда ал чыныгы кесиптик маданияты жогору мугалим болуп 
эсептелинет. [6] 

Ошол эле мезгилде өспүрүмдөр өзүлөрүнүн ички сезимдери менен ашыкча алек болушат. Кээ бир 
учурларда алар эмоциясын уникалдуу, сезимдерин, ой толгоолорун жана кыйналып жаткандыгын эч ким 
билбейт деп   эсептешет. Мына ушул учурда мугалимдин кесиптик маданиятынын бир тармагы болгон 
коммуникативдик жөндөмдүүлүккө муктаждык өсөт. Мугалим дайыма пикир алмашуу процессинин үстүндө 
жүрүп, анын ишмердүүлүгүндө окуучуларга туура таасирин тийгизет. Алардын ордуна өзүн койуп, анын 
сезимдерин, кыймыл аркетин анализдеп, жан дүйнөсүнө жетип, эң негизгиси кыйын учурларда ага жөлөк 
болуп кеңешин берсе, анда анын ишин эффективдүү деп айта албыз.  

Ал эми окуучулар менен болгон карым-катнашы, өзгөрүлүп жаткан коомдо жаңы маалымат, компьютердик 
технологияларды колдонуунун накта чебери экенин; өспүрүмдөр арасындагы кошуундар, алардын мыйзам 
жана эрежелерин билсе; аларга жаңы багыт, креативдүү ойлор менен азыктандырса; өз алдынча изденүүсүн 
жана чыгармачылык менен эмгектенүүсүн үйрөтсө, анда мугалим накта чебер устат боло алат. Ошондуктан 
мугалимдин кесиптик маданияты өспүрүмдөрдүн жалпы жөндөмдүүлүктөрүнүн, ойлом процесстеринин, аң 
сезиминин, элесинин, ой жүгүртүүсүнүн жана маданиятынын калыптануусунун жалпы жолдорун үйрөтөт. 
Ушул куракта мугалимди өзгөчө көз караш менен карап, аны сындап, иш аракетинин продуктивдүү болушун 
талап кылышат. Анда суроолорун, көйгөйлөрүн аныкташып өзүлөрүнүн жашоосун же жеңилдетишип же 
оорлотушат. Өспүрүмдүн муктаждыгын тереңирээк талдоо үчүн атайын изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл экенин 
баса белгилейбиз. 

Жүргүзүлгөн сурамжылоодо аныкталгандай, өспүрүм куракта окучуулар мугалимдин жеке, инсандык жана 
кесиптик сапаттарына көңүлдөрүн өзгөчө бурушат. Ал эми башталгыч класстагы окуучулар мугалимди 
башкача көз - карашта кабыл алышып, көбүн эсе учурда коммуникативдик жана сүйлөө маданиятын баалашат. 
Түзүлгөн анкеталык суроолордо мугалимдин сапаттары 4 өзгөчөлүккө бөлүнүп, окуучулар жашына карай 
баалуулуктарды тандашты. Өспүрүмдөрдү инсандык жактан калыптандыруу үчүн мугалим биринчиден 
өзүнүн жеке сапаттары менен таасир этет, толугураак токтолуу үчүн 1- таблицага көңүл буралык. 

 
1-таб.  
Мугалимдин жалпы маданияттуулугу Башталгыч класстагы окуучулар 

(4-класс) % менен 
Өспүрүм курактагы окуучулар 

(жогорку класс) 
Кесипкөйлүүлүгү 
(өтүп жаткан предметинин мыкты 
адиси) 

 
15% 

 
40% 

Креативдүүлүгү 
(чыгармачылык) 

 
20% 

 
25% 

Жалпы эрудициясы (акыл эси, 
интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрү) 

 
10% 

 
20% 

Сүйлөө маданияты коммуникативдик 
жөндөмдүүлүктөрү 
 

 
40% 

 

 
15% 
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Жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй өспүрүм куракта мугалимдин жалпы сапаттарынын ичинен 
кесиптик мүмкүнчүлүгүнө көбүн эсе көңүл бураарын, 4 негизги көрсөткүчтөрүнүн ичинен кесиптик 
маданияты өспүрүм үчүн маанилүү. Куракка жараша окуучунун суроо-талаптары өзгөрөөрү дагы көрсөтүлдү.  

Ошондуктан, мугалим өспүрүм менен иштээрде, жаңылуу жана жаза басуу терс жыйынтыкка алып 
келээрин так жана айкын түшүнүшү зарыл. Жыйынтыктап айта кете турган болсок, кесиптик маданият жалпы 
мектеп курагынын ичинен өспүрүм куракта өтө маанилүү, чыныгы ишмердүүлүктү жана билгичтикти талап 
кылат. Мугалим өзүнүн чеберчилиги менен өспүрүмдүн ойлом жана ой жүгүртүү потенциалын дайыма 
башкара алаарын, кесип тандоосунда жана келечекте өспүрүмдүн кайсы адистин мыктысы же 
жумушсуздардын катарын толуктап калаары, бул мугалимдин кесиптик маданиятынын деңгээлинен көз 
каранды. 

Демек,кесиптик-маданияткаээ болуу бул чөйрө менен гармонияда жашоо,анын ичинде өспүрүм менен 
байланышкан көйгөйлөрдү жеңе билүүсү, ошол эле учурда ага туура багыт берүү. Ал эми кесипкөйлүүлүк 
болсо – дайыма изденүүнүн, коммуникативдүүлүктүн жана стабилдүүлүктүн үстүндө жүрүп диагностикалык 
көндүмдөрүн камтыйт.  

 
 

Резюме 
Данная статья посвящена профессиональной культуре учителя, рассмотрены пути и средства формирования 

профессиональной культуры. Изложены конкретные профессиональные качества педагога, необходимые для 
воспитания подрастающего поколения. 

 
Summary 

This article is devoted to professional culture of the teacher, ways and means of formation of professional culture are 
considered. The concrete professional qualities of the teacher necessary for education of younger generation are stated. 

 
Колдонулган адабияттар: 

1. Вдовина Н.А. «Проблема изучения и развития ценностных ориентаций современного студента»// «Теория и 
практика модернизации образования в Российских регионах». –  Р., 2005. – С.133 

2. Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание... Воспитание!: Теория и 
практика школьных воспитательных систем / Под ред. Н.Л. Селивановой. – М., 2000. 

3. Крайг Г., Бокум Д.К78  Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 940 с: ил. – (Серия «Мастера 
психологии»). 

4. ISBN 5-94723-187-5 
5. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения 

профтехучилища. – М.: Высшая школа, 1990. – 303 с. 
6. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя. // Педагогика. -1995. № 6. - 

С.234.  
7. Формированиепрофессиональнойкультуры учителя / Под ред. В.А.Сластенина. – М., 1993. 
8. Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human Development, 15, 1-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

213 

УДК 37.011.33  
 

БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ МЕКТЕП МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ  ІСКЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  

 
Г.Т. Тоққұлова, Г.Б. Жунусова, Г.Ж. Ниязова,  

Ү.Р. Рахмет, Б.Т.Керимбаева – 
Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-түрік университеті 

 
Аңдатпа: «Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби іскерлігін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері» атты мақала жоғары білімді кәсіби білім берудің өзекті мәселелеріне арналған. Болашақ 
бастауыш мектеп мұғалімдердің интеллектуалдық іскерлігін жетілдіру, болашақ мамандарды оқытудың мазмұны 
мен технологияларының жаңаруы белсенді зерттеу обьектісі болып табылады. Білім беру саласы қызметкерлері үшін 
өзгермелі қоғам жағдайында кәсіби деңгейдің жоғары болуы мен оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру біліктерінің 
қалыптасуы ерекше маңызға ие. Мақалада «іскерлік», «интеллектуалдық іскерлік» ұғымдары жан-жақты талданып, 
жоғары білім беруде болашақ мамандардың кәсіби іскерліктерін қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктері 
мен педагогикалық негіздері талданған. Сондай-ақ, жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлау мазмұнында 
интеллектуалдық іскерлікті қалыптастыруда қолданылатын тапсырмалар жүйесін топтастыруға бағытталған 
ұсыныстар негізінде қалыптасатын  бағдарлы интеллектуалдық іскерліктер тізбесі мазмұндалған 

Тірек сөздер: кәсіби даярлау, бастауыш мектеп мұғалімі, іскерлік, интеллектуалдық іскерлік. 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы                    

«Қазақстан – 2050» стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында айтылған негізгі мәселелердің бірі – тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматын 
әлемнің кез келген елінде бәсекеге қабілетті маман болатындай деңгейге көтеру болып табылады [1]. 

Педагогикалық әдебиеттерде болашақ мұғалімнің кәсіби мамандығына қойылатын негізгі талаптар 
анықталған: қоғамның алдыңғы қатарлы идеяларын игеру; жан-жақты білімдарлық, өмірдің әр түрлі саласынан 
хабардар болуы; педагогикамен байланысты пәндерден – психологияны, жалпы педагогикалық пәндер, 
физиология, анатомия, мектеп гигиенасын, мектеп тану пәнін жақсы білуі керек; оқытатын пәнін, соған 
байланысты ғылымдарды, олардың жетістіктерін, ағымын жақсы білу; оқыту, тәрбиелеу әдістемесін білу; 
жұмысына шығармашылық көзқарас; баланы жете білу, олардың жан-дүниесін түсіну педагогикалық сенім 
(оптимизм); педагогтік техниканы меңгеру (қисынды, мәнерлі сөйлей білу); педагогтік әдептілікті (тактыны) 
меңгеру; балаға деген сүйіспеншілдік пен әділдік, т.б. 

Жекелеген пәндерді оқытатын пән мұғалімдеріне және оларды даярлаудың жүйесіне қойылатын талаптар 
қоғамның дамуына байланысты өзгерістерге ұшырауда.  

ХХІ ғасыр табалдырығында тұрған адамзат дамуының жаңа кезеңінде білім беру, прогресстің ең маңызды 
факторларының бірі болып саналатын кезеңге келіп жетті. Сондықтан білім беру ісінде оңды нәтижелерге 
жетелейтін жаңа педагогикалық оқыту технологияларын кеңінен қолданылуда.  

Инновациялық педагогикалық технологиямен болашақ мұғалімдерді даярлау жүйелік тәсіл негізінде жүзеге 
асырылуы тиіс. Осы тұрғыдан болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін кәсіби даярлау мазмұны төмендегілерді 
шешуді қамтиды: - педагогикалық үдерістің негізгі сатыларын зерделеу; оқушыларға білім меңгерту мен 
іскерлік, сапалық қасиеттер мен жаңа түзілімдерді қалыптастырудың жиынтығы ретінде технологиялық 
даярлықты және педагогикалық үдерісті зерделеу; оқытудың жаңа технологияларын әзірлеудің негізгі 
принциптері жөніндегі мағлұматтарды зерделеу. 

Оқыту уақыты қорының тапшылығы студенттердің психологиялық және физиологиялық мүмкіндіктерінің 
шектеулілігін ескеру оқу еңбегінің жоғары деңгейдегі мөлшеріне сәйкес жұмыс көлемі жүйелі түрде қолайлы 
қызмет атқаруға мүмкіндік береді, яғни оқыту қарқынын күшейту арқылы студенттер білімін әуелі базалық 
деңгейге жеткізіп, одан әрі дамытуды қажет етеді. 

Оқыту қарқынын күшейтудің негізгі бағыттары мыналар: 
1) жоспарланған уақыт аралығында берілген мамандық бойынша өтілетін пәндерді ұтымды және жүйелі 

орналастыру (оқу үдерісін ұйымдастырудың модулдік, тақырыптық, тараулық, бөлімдік) технологиясы; 
2)оқу үдерісін жобалағанда әр студенттің мүмкіндіктері мен қабілетін басынан бастап ескеру (оқытудың 

жаңа технологиясы); 
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3) дидактикалық модулдің әр кезеңінде әрбір студенттің мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескеріп отыру 
(бастапқы, ортаңғы, соңғы кезеңдердегі); 

4) студенттің білім деңгейін болжау және бағалау кезінде қарқынды бақылау тәсілін қолдану; 
5) оқыту әрекетінің қарқынын күшейту, жалпы білімдік іс-әрекет пен сабақ оқуға мақсатты дағдылануды 

қалыптастыру «не нәрсеге оқытамыз?», «қалай оқытамыз?», «немен оқытамыз?» деген «шартты» бағыт 
сілтейтін мақсаттарды айқындау. 

5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай 
кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:  диагностикалық – оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтиже-
лерін зерттеу; ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқу-тәрбие 
үдерісін ұйымдастыру); педагогикалық басқару («субъект-субъектінің» өзара әрекеті, білім беру менеджменті); 
жобалау (бастауыш мектептегі білім беруді моделдеу); ғылыми-зерттеу (білім беру мекемелеріндегі мәселе-
лерді шешудегі шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия). 

Бастауыш сынып мұғалімі кәсіби қызметінің функциясы – кіші мектеп жасындағы оқушылардың субъекті-
лік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және тұлғаның қалыптасуы мен даму үдерісін басқару. 

«Іскерлік» ұғымы әдебиеттерде біржақты берілмеген. Іскерлік - бұл күрделі психологиялық-педагогикалық 
ұғым. Адамның іскерлікті игеруі оның қызметінің сапасын анықтап қана қоймайды, сонымен бірге адамның 
жалпы ақыл-ой дамуының, оның ақылының қасиеттерінің де куәсі болып табылады. Іскерлікті тез және 
жылдам игеріп алу, адамның қабілеті деңгейінің жоғары екендігі туралы айтуға әбден болады. 

Іскерлік деп оқу үдерісінде белгілі бір әрекетті немесе жекелеген әрекеттердің орындалуын білдіреді, олар 
нақты оқу мақсатын (мысалы, техникалық объектіге талдап қорытылған сипаттама беру және т.б.) жүзеге 
асыруға бағытталады. Сондай-ақ, іскерлікке алған білімі мен тәжірибесімен жоғары деңгейде белгілі бір 
жұмысты орындау қабілетін де жатқызуға болады. Белгілі психолог К.К. Платонов іскерлікке мынадай 
анықтама береді: «іскерлік дегеніміз – жаңа жағдайда белгілі бір әрекетті және іс-әрекетті (қызметті) орындау 
қабілеті» [2] және де ол іскерліктің қалыптасуының 5 кезеңін бөліп алып қарайды: 

1. Іскерліктің бастапқы құрылымын құрайтындар: әрекеттің мақсатын сезіну, ілгеріде алған білімдер мен 
іскерліктерге негізделген, оны орындау тәсілдерін іздеу; қателермен орындап көру іс-әрекет әдістері. 

2. Онша жеткілікті емес іскерлік іс-әрекеті; оның құрамын құрайтындар: әрекетті орындау тәсілі туралы 
білім, бұрын игерген, жүйеленбеген дағдыларды пайдалану. 

3. Жекелеген жалпы іскерліктер; олардың құрылымы: жекелеген жоғары дамыған, бірақ аясы тар, іс-
әрекеттің әртүрлі түрлерінде қажет іскерліктер (өзінің іс-әрекетін жоспарлай білу, ұйымдастырушылық 
іскерлік және т.б.). 

4. Жоғары дамыған іскерлік, оның психологиялық құрылымын берілген іс-әрекет дағдылары мен білімін 
шығармашылықпен пайдалану құрайды, сондай-ақ мақсатты ғана емес, сонымен бірге оған қол жеткізудің 
тәсілдері мен мотивтерін таңдау жатады.  

5. Іскерлік, оның психологиялық құрылымы: түрлі іскерлікті, іскерлікті шығармашылықпен пайдалану. 
«Интеллектуалды іскерлік» түсінігінің нақты, бірегей анықтамасы жоқ. Психология мен педагогикада 

интеллектуалдық іскерлік мына төмендегідей терминдер түрінде кездеседі: «ойлау операциялары», «ойлау 
қызметінің тәсілдері», «ақыл-ой қызметінің тәсілдері», «жалпы логикалық іскерлік», оқуға ептілік», «оқу 
қызметінің іскерлігі», «ойлаудың логикалық тәсілдері», «талдап қорытылған іскерлік» және т.б.  

Психологиялық әдебиетте іскерлік пен дағдының қалыптасуының бірнеше теориялары бар: жалпы еңбектік 
политехникалық іскерліктің қалыптасуы (Е.И. Милерян, Т.В. Кудрявцева), интеллектуалды іскерлік пен 
дағдының қалыптасу тұжырымдамасы (Н.А. Менчинская, Д.Н. Богоявленская, Е.Н. Кабанова-Меллер), 
іскерліктің дағдыға айналу тұжырымдамасы (Н.Д. Левитов, М.М. Шварц), дағдының іскерлікке айналу 
тұжрымдамасы (К.К. Платонов) және т.б. 

Қазіргі таңда психология мен педагогикада оқыту үдерісінде қалыптасқан іскерлікті жіктеудің бірегей тәсілі 
жоқ десе де болады.  

Интеллектуалдық іскерліктер негізінде жататын ойлау операцияларының кейбір түрлеріне төмендегідей 
сипаттама беруге болады. Талдау және жинақтау – логикалық ойлау операцияларының негізгілерінің бірі. Кез 
келген зат бір-бірінен өзіндік айырмашылықпен ерекшеленетін жеке бөлшектерден тұратынын адам ерте 
кезден байқаған. Еңбек әрекеті үстінде бұрын өзі бөлшектенген затты көрген адам жинаған тәжірибе негізінде 
енді сол затты ойда бөлшектеуге кіріседі. Уақыт өтісімен мидың бұл қабілеті дами бастаған. Талдай білу 
қабілеті дамыған адам еңбекте үлкен жетістіктерге жеткен, себебі затты ойында бөлшектей білген адам оны 
өмірлік іс-әрекетте іске асыра білген. Осылайша, талдау атты логикалық ойлау операциясы дүниеге келді. 
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Іскерлікті қалыптастыру бойынша психологтар мен педагогтардың ой-пікірлеріне сәйкес ала біз 
«интеллектуалды іскерлік» дегеніміз – бұл талдау мен синтез, салыстыру, жіктеу мен түсініктер мен фактілерге 
жүйелендіру жүргізуге, себептік-салдарлық байланыстырды анықтау, ортақ, ерекше, жалғыз ғана белгілерді 
анықтау деп білеміз. 

Ақпараттық іскерліктер әртүрлі білім көздерінен ақпаратты алу мен сақтаудағы әрекеттер жүйесінен 
тұрады. Оқу-интеллектуалдық іскерлік - ұғымдарды, заңдылықтарды, қорытындыларды, талдап қорытуларды 
қалыптастыру үшін логикалық ойлау тәсілдерін игеру бойынша әрекеттер жүйесі. Оқу-коммуникативтік 
іскерліктер – білімдерді беру, жеткізу тәсілдерінің жүйесі. Оқу іскерліктеріне өзінің уақытын ұйымдастыру, 
жұмыс барысындағы және оның аяқталуындағы өзіндік бақылау тәсілдері қатысты болып табылады. 

«Интеллектуалды іскерлік» түсінігінің нақты, бірегей анықтамасы болмауына байланысты психология мен 
педагогикада олар төмендегідей терминдер түрінде кездеседі: «ойлау операциялары», «ойлау қызметінің 
тәсілдері», «ақыл-ой қызметінің тәсілдері», «жалпы логикалық іскерлік», оқуға ептілік», «оқу қызметінің 
іскерлігі», «ойлаудың логикалық тәсілдері», «талдап қорытылған іскерлік» және т.б. 

«Интеллектуалды іскерлік» – бұл талдау мен синтез, салыстыру, жіктеу мен түсініктер мен фактілерге 
жүйелендіру жүргізуге, себептік-салдарлық байланыстырды анықтау, ортақ, ерекше, жалғыз ғана белгілерді 
анықтау болып табылады. 

Бақылау және эксперименттік жұмыстар, таңдаулы оқытушылардың тәжірибелері, ойлаудың жекелеген 
тәсілдерін оқыту жеткіліксіз, маңыздысы «білімгерлерді оқуға үйрету», оларды ойлауға, ал білім мен іскерлікті 
сапалы игеру үшін ақыл-ой іс-әрекеті тәсілдерінің жүйесін меңгеруі қажеттігін көрсетеді. Әсіресе, ақыл-ой іс-
әрекеті тәсілдерін қалыптастыру өзекті мәселе болып табылады, өйткені бұл кезеңде іс-әрекеттің барлық 
түрлерін, оның ішінде ақыл-ой қызметін де қайта ұйымдастыру қажет болады. Білімгер үшін оқу қоғамдық-
пайдалы іс-әрекет жиынтығының формаларының бірі болып табылады. Тұлғаның іс-әрекеті формасы мен 
сипатының ауысуы, білімге құмарлығының артуы, оқытудың жаңа жүйесі олардан іс-әрекеттің әрбір түрінде 
(оқу, ақыл-ой, еңбек) ақыл-ой қызметін ұйымдастырудың жоғары деңгейін талап етеді. Оқу пәнін меңгеру 
үдерісінде тұлғаның ойлауының мақсатты бағытталған, жеке дамуы оның пәнге деген қызығушылығын 
дамытады, білімінің деңгейін көтеріп, танымдық мүмкіндіктерін кеңейтеді.  

Интеллектуалдық іскерлік бір жағынан, міндеттерді шешу құралы ретінде, екінші жағынан – оқу 
материалын меңгерудің мақсаты ретінде көрініс табады. Интеллектуальдық іскерліктерді қалыптастыру үшін 
алдымен педагогикалық тапсырмаларды түзіп, олардың түрі мен мазмұнына ерекше мән беріледі. Мәселен, 
студенттерді – болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау үдерісінде, олардың интеллектуальдық іскерліктерін 
қалыптастыру үшін кешенді құралдар дайындалады. Оқу-танымдық тапсырмалар құрамына педагогикалық-
психологиялық, әдістемелік және арнайы дайындық бағытындағы пәндерден сұрақтардың қосылуы, қамтылуы 
заңдылық болып табылады. Тапсырмаларды орындау, міндеттерді шешу кезінде талдау, жинақтау, ең 
бастысын бөліп алып қарау, салыстыру, жіктеу және талдап қорыту сияқты интеллектуальдық іскерліктерді 
пайдалану қажет. Олардың көмегімен оқытылып отырған материалға терең ұғыну жүзеге асырылады, 
қасиеттері қарастырылады. 

Осындай міндеттерді шешу үдерісінде білімгердің ақыл-ой қызметін басқару және өзін-өзі басқарудың 
әрекет ету құралына теориялық ойлау тәсілдерін пайдалану; мәні бар байланыстар түзу, эвристикалық схема-
ларды құру, ережелер мен бағдарламалар әзірлеу жатады.  

Біздің көзқарасымызша интеллектуалдық іскерліктің қалыптасуына оқытудың ұйымдастыру форма-
ларының ықпалын зерттеу оң ықпал етеді.  

Сонымен, дайындалатын оқу-танымдық тапсырмалар жүйесінің элементтері ретінде төмендегілерді атап 
көрсетуге болады: жетекші білім, текті бұйымдар мен объектілер, интеллектуальдық және арнайы іскерліктер. 
Осы жүйенің құраушы элементі ретінде интеллектуальдық іскерлікті атауға болады. Әрбір іскерлік жеке 
іскерліктерден, әрекеттен және ойлау операциясынан құралады. Әрекеттер мен ойлау операциялары арасында 
күрделі өзара байланыстар жүзеге асырылады.  

Оқу-танымдық тапсырмалар жүйесі іскерліктің түрлі деңгейлерінің тапсырмаларын ажырату және бөліп 
алу негізінде құрылады. Тапсырмалар бір-бірінен зерттеушілік әрекеттер мен бұйым конструкциясының, оқу 
материалы мазмұнының күрделілігімен айқындалады. 

Оқу-танымдық тапсырмаларды орындау барысында интеллектуальдық іскерлікті қалыптастыру үдерісі 
жүзеге асырылады, ол кешенді, әрекетті заңды, бірізділік пен меңгеруден тұрады. 

Сонымен, білімгерге ойлау оқу-танымдық міндеттерін қою мақсаты, алға қойған сұраққа өз бетімен жауап 
алудан тұрады және де олардың ойлауын белсендендіре түсіп, талдауға, ең бастысын бөліп алып, салыстырып, 
объектілерді, фактілерді, құбылыстарды талдап қорытуға бағыттайды. 

Кез келген іскерлік, іс-әрекетте қалыптасады. Интеллектуальдық іскерлікке жоғарыда айтып өткендей 
талдау, жинақтау, салыстыру, талдап қорыту қатысты болып табылады. Бұл іс-әрекет, жоғары оқу орын-
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дарында кәсіптік даярлау мазмұнында тапсырмалар жүйесімен жүзеге асырылады. Сол себепті де біздер, 
төменде әзірленуі тиіс тапсырмалар жүйесін топтастыруды ұсынып отырмыз: 

1. Интеллектуалдық іскерлік түрлері бойынша. 
2. Күрделілігі бойынша (бір іскерлікпен орындалатын – қарапайым; екі және одан да көп іскерлікпен 

орындайтын – күрделі). 
3. Оқу материалының күрделілігі бойынша: бір пәннің материалында (бір пәндік); бірқатар пән 

материалында (көппәнді);  
4. Оқу материалының мазмұны бойынша: жаратылыстану – ғылыми мазмұнда; психологиялық – педа-

гогикалық мазмұнда; әдістемелік мазмұнда; техника – технологиялық (түрлендіруші) мазмұнда. 
5. Тапсырмаға жауап беруге қатысушылар саны бойынша: жеке, дара; ұжымдық. 
6. Тапсырманың орындалуы бойынша: ұсынылған мәтіндегі интеллектуальдық іскерлікті іздеу; мысалдар 

мен тапсырмалар құруға; қойылған сұраққа жауап беруді талап ету. 
Интеллектуалдық іскерліктерді дамытуда әдістемелік тәсілдер бойынша студенттер төмендегідей 

педагогикалық тапсырмаларды орындайды: оқыту мақсаты мен міндеттерінің қойылуын нақтылау; оқу іс-
әрекеттерін жоспарлау; оқу іс-әрекеттері нәтижелерін талдау; оқу материалдарын зерделеу формасы мен 
әдістерін таңдау; оқушылардың өзіндік бақылауын және өзара бақылауын ұйымдастыру; өзгермелі жағдайдағы 
алғашқы жоспарға түзетулер енгізу. 

Біздің ойымызша, білімгерлердің педагогикалық мамандығына байланысты интеллектуалдық іскерліктерді 
қалыптастыру үшін төмендегідей педагогикалық тапсырма түрлерін кеңінен қолдану керек деп білеміз. 

1. Оқыту мақсаты мен міндеттерінің қойылуы бойынша. 
2. Оқыту мазмұны бойынша. 
3. Оқыту әдістері бойынша. 
4. Оқытуды ұйымдастыру формалары бойынша. 
5. Оқыту құралдары бойынша. 
6. Оқыту технологиялары бойынша. 
7. Білім, іскерлік, дағды және оқушы әрекетін ұйымдастыру мақсатымен сәйкестікте оқу іс-әрекеті 

тәсілдерін игеру бойынша. 
8. Мұғалімнің оқу іс-әрекетін жоспарлау бойынша. Мұғалімнің оқу іс-әрекеттеріне педагогикалық талдауды 

жүзеге асыру бойынша. 
9. Оқушылардың білімі мен іскерлігін тексеру әдістемесін ұйымдастыру бойынша [3, 4]. 
Студенттердің педагогикалық тапсырмаларды орындауда төмендегідей бағдарлы интеллектуалдық 

іскерліктері дамытылады: пән бойынша балалардың жас шамасына байланысты мүмкiндiктерiне сәйкес оқу 
материалдары мазмұнын құрастыру; оқу-тәрбие жұмыстарына арналған ғылыми-техникалық және басқа 
мәлiметтердi іріктеу мен дидактикалық тұрғыдан қайта өңдеу; оқу-тәрбие үдерісінің бағыттылығын қамтама-
сыз ететiн ұйымдастыру формаларын және әдiстерін, тәсілдерін жоспарлау және қолдану; оқушылардың 
интеллектуалдық және оқу әрекеттері құрылымын жоспарлау; оқушылармен, мұғалiмдермен дұрыс өзара-
қатынастарды орнату; оқыту үдерісінде оқушылардың бейімділігі мен ниетiн есепке алу; оқыту мен тәрбие 
әдiстерін және тәсілдерін меңгеру; оқушылардың өзiндiк жұмысын басқару; өз іс-әрекетінің перцептивтік, 
ақыл-ой, эмоционалдық, еріктік құраушыларын басқару; бастауыш сыныптарда еңбекке оқыту мен тәрбиелеу 
үдерісіне тәрбиелік, танымдық және басқа да мәні бар еңбек объектілерін таңдау және пайдалану, т.б.  

Қорыта айтқанда, білім берудің түрлі кезеңдерінде «оқуды үйрену» міндетін шешу тәсілдері үйренудің 
психологиялық теориясының жасалу деңгейіне байланысты болады және олардан оқытудың дидактикалық 
жүйелерінен келіп шығуына байланысты болады. 

Педагогикалық тұрғыдан интеллектуалдық іскерліктер оқыту әдістерінің мазмұны мен мәнін ашатын және 
құрайтын логикалық тәсілдерді сипаттайды. Олар негізінен білімденудің қайнар көзі ретінде қарастырылады. 
Интеллектуалдық іскерліктерді қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық негіздері жеке және 
жан-жақты зерттеуді қажет етеді.  

 
Резюме 

В статье «Психолого-педагогические основы формирования профессиональных навыков будущего учителя 
начальной школы» рассматриваются  актуальные проблемы высшего профессионального образования. 
Совершенствование интеллектуальных умений будущего учителя начальной школы, обновление содержания и 
технологии обучения будущих специалистов является объектом исследования. Для специалистов сферы образования 
повышение профессионального уровня и формирование умений эффективной организации учебного процесса имеет 
большое значение. В статье рассмотрены категории «умение», «интеллектуальное умение», педагогические основы и 
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психологические особенности формирования профессиональных умений  будущих специалистов в высшем 
образовании. 

 
Summary 

In the article «Psychological-pedagogical bases of formation of professional skills of future teachers of primary school» is 
devoted to the topical problems of the higher professional education. Improvement of the intellectual skills of future primary 
school teachers, update the content and technology of training of the future specialists is the subject of the research. For 
specialists in the sphere of education, improvement of professional level and formation of skills of effective organization of 
educational process is of great importance. The article considers the category of «skill», «intellectual ability», pedagogical and 
psychological peculiarities of formation of professional skills of the future specialists in higher education. 
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МАМАНЫН ДАЯРЛАУДА 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

 
Н.У. Жолшыбекова – ҚазМемҚызПУ магистранты 

 
Аңдатпа: Мақалада «Қазақстан – 2050» Стратегиялық жоспарының мазмұнын қарастыра отырып, болашақ 

музыка маманының кәсіби деңгейін жоғарлатуға қажетті жарық көрген электрондық оқулықтардың мазмұнына 
қысқаша талдаулар жасалынған. музыкалық білім берудегі электрондық оқулықтарды заманның алға тартқан талабы 
ретінде қарастырып, оны оқу-тәрбие үрдісіне тиімді де орынды пайдалануға әрқашан болашақ музыка мұғалімі 
назарда ұстау қажет деп танимын. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, гуманитарлық білім 
беруді күшейту, оқу пәндерінің құрамы, көлемінің және оқытушылардың оқу-тәрбие үрдісіне қарым-қатынас 
сипатының өзгеруі үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіне түбегейлі өзгерістер қажеттілігін туғызады  

Тірек сөздер: электрондық оқулық, музыкалық білім беру, инновациялық технология. 
  
Елбасының «Қазақстан–2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы 

жастарға үлкен аманат жүктеп отыр. Еліміздің болашағын өркендетудің жан-жақты жолдары қамтылған жеті 
бағытты бағдарламаның жоғары білімді ұлт қалыптастыру қажеттігін алға тартқан төртінші бағытының 
міндеттері – оқыту әдістемелерін жаңғырту, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді 
және құралдарды қарқынды енгізу болып танылады. Ал ол, бірінші кезекте білім мазмұнына жаңалық енгізудің 
тиімді, жаңа әдістерін іздестіретін, оларды жүзеге асыра алатын білімді де шығармашыл мұғалімдерді даяр-
лауға келіп тіреледі. Мұғалімдерді даярлау – қай уақытта да ең өзекті мәселелер қатарында, себебі қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық міндеттері заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты соған лайықтап 
өмірге бейімдеудің жаңа талаптары туындап отырады. Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық 
моделіне өту, оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялықтехнологияны игерген, 
педагогикалық, нақты тәжірибелік іс-әрекетте өзіндік жол салуға икемді, шығармашыл педагог – зерттеуші, 
ойшыл мұғалім болуын қажет етеді [1]. 

Қазіргі білім беру мекемелерінің педагогикалық үрдісіне электрондық оқулықтардың енуі – заман талабы 
десе болады, сондықтан да болашақ мұғалімдерді инновациялық технологияларды пайдалану мүмкіндік-
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терімен қаруландыруымыз қажет. К.Д. Ушинский айтқандай, «қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз 
білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 
сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз». Жалпы 
электрондық оқулықтар нәтижесінде білім алушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, шығармашы-
лықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылады. Педагог-музыканттың мықты маман болып қалыптасуына, 
жоғарғы деңгейде педагогикалық шеберлікті меңгеруіне, әсіресе жоғары оқу орындағы шығармашылық кәсіби 
дайындықтың септігі мол. Сондықтан да, жалпы білім беретін мектептердің болашақ мұғалімдерін, яғни 
болашақ музыка мұғалімдерінің музыка-педагогикалық кәсіби дамуын біз тек шығармашылық іс-әрекетпен 
байланыстырып қана қоймай, жаңа инновациялық технологияларды тиімді пайдалана білуге дайындауымыз 
керек. Қазіргі таңда бакалаврларды кәсіби дайындауда барлық мамандықтарда, барлық жоғары оқу орында-
рында электрондық оқулықтарды пайдаланып, оқу үрдісін жүзеге асыруда. Бұл өз кезегінде оң нәтиже беруде. 

Электрондық оқулық – мультимедиялық оқулық, дидактикалық әдiс-тәсiлдер мен ақпараттық техно-
логияны қолдануға негiзделген түбегейлi жүйе. Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты – оқыту 
үрдісін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту. Электрон-
ды оқулықтар білім алушылардың бiлiм деңгейiн тереңдетуге, өзбетiнше iздену қабiлетiн қалыптастыруға, 
ойларын, дүниетанымын дамытуға, музыкалық сауаттылығы мен оны үйренуге деген ынтасы мен қызығу-
шылығының артуына, сабақта өзiн еркiн ұстап, өз мүмкiндігін кеңiнен пайдалана алуына, өз iсiне талдау жасай 
алуға көптен-көп көмегiн тигiзедi. 

Музыкалық білім беруде электрондық оқулықтар қолданылады. Солардың бірі, 1993 жылы «Қазақ 
музыкасының тарихы» пәнінен п.ғ.д., профессор М.Х. Балтабаев пен ф.ғ.д., профессор Т.Ә. Қоңыратбай 
бірлесіп жасаған электрондық оқулық жарық көрген. Бұл электрондық оқулықтың құндылығы – көне түркі 
дәуірі мен XX ғ. дейінгі қазақ музыкасының тарихыгипермәтіндер, дәрістер, суреттер, бейнекөріністер, 
дыбыстық анимациялар, тест сұрақтары арқылы толық та, ауқымды қамтылып ашылған. Бірақ өкінішке орай, 
бұл электрондық оқулықтың басылымдық данасы шектеулі, сол себептен де оқу үрдісінде қолдана 
алмайтындай жағдайы бар. Осындай оқу үрдісінің аса қажеттілігінен туындайтын мәселелерді уақыт оздырмай 
шешімін табу керек деп танимын.  

Музыка мұғалімін кәсіби деңгейде дайындауда тағы да бірден-бір көмек көрсететін, қазіргі жалпы білім 
беретін мектептерге арналған «Музыка» бағдарламасы (Ш.Құлманова, Б.Сүлейменова, М.Оразалиева) аясында 
жарық көрген, ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандарты, мектеп бағдарламасы мен 
электрондық оқулықтарды құрастырудың модульдік технологиясы негізінде жасалған 1-3 сыныптың 
«Музыка» электрондық оқулығын ерекше атап кетуге болады:  

Модуль/Тақырып Түсініктеме Тапсырмалар Тест 
1 сынып 
Музыкалық дыбыстар елінде 4 16  

 
25 

Музыкалық бояулар 3 10 
Музыкалық көңіл-күй 3 8 
Музыкалық елдер 4 8 
Барлығы: 14 42 25 

2 сынып 
Менің халқымның сүйікті әндері 4 3 8 
Халық аспаптарының дыбыстары 5 12 9 
Музыкалық құпиялар 5 11  
Халық музыкасының би ырғақтары 3 7 15 
Опера  3 7 15 
Барлығы:  20 40 47 

3 сынып 
Халықтың музыкалық-ауызекі шығармашылығы 10 15 15 
Қазақ халқының музыкалық дәстүрлері 3 15 15 
Ноталық сауаттылық 9 17 15 
Барлығы:  22 47 45 

«Музыка» электрондық оқулықтың мазмұны оқу бағдарламасына сәйкес модульдік жүйе негізінде 
тақырыптық саладан, тапсырмалар мен тест сұрақтарынан құрылған. Оқулыққа енген әрбір модульдік 
мәліметтер, тапсырмалар жүйесі, музыка тыңдау, әнді орындау іс-әрекеттеріне қатысты музыкалық репертуар-
лар оқушылардың психологиялық,физиологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып ұсынылған. Оқушылар 
бірнеше тақырыптардан тұратын модульді (Нота сызықтары; ноталар атауы; музыкалық кілттер; дыбыс 
динамикасы, жылдамдық) нота сауаттылығының құпиясы модулі; менің халқымның сүйікті әндері (Халық 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

219 

әндері мен сазгерлік әндер; әннің құрылымы; балаларға арналған тұрмыс-салт әндері; табиғат туралы әндер); 
халық аспаптарының әуендері (Алғашқы музыка аспаптары; домбыра; қобыз; қазақтың халық аспаптары; 
халық аспаптар оркестрі; дирижер); Ұлттық билердің би мәнері  (ұлттық би, аспаптық би музыкасы, ән-би 
музыкасы) музыка сабағында ашып, түсініктерді тыңдап, өз білімін интерактивті тапсырмалар орындау 
арқылы бекітіп отырады. Өз білімдерін тексеруге тест сұрақтары да берілген. Электрондық оқулықтың 
«Тыңдаймыз» функциясынан халық шығармаларымен бірге кәсіпқой сазгерлердің де шығармаларын тыңдауға 
болады. «Орындаймыз» функциясы оқушыларға балаларға арналған әйгілі әндерді үйренуге көмектеседі. 
Музыка сабағында электронды оқулықты пайдалану – музыкалық өнерді еліміздің мәдени мұрасының бір 
бөлігі ретінде сүюге және құрметтеуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда жаңа технологияларды оқу үрдісінде пайдалану барысында біз тек өз еліміздегі бар дүние-
лерді ғана қарастырып қоймай, шет елдердің де білім беру саласына көз жүгіртіп, тәжірибе алмасып, ондағы 
жаңалықтардан әркез хабардар болып отыруымыз керек. Бүкіл Европа елдерінің білім беру жүйесі Болон 
үдерісімен, яғни біздің еліміздің де сол үдеріске еніп, жұмыс жасағанының өзі білім деңгейінің жоғарылағанын 
айғақтайды. Көрші Ресейдің музыкалық білім беру жүйесіндегі қолданылып жүрген электрондық оқулықтарын 
қарастырып көрсек, «Музыка әдебиеті» мен «Музыка тарихы» курсы бойынша (авторлары: РФ еңбек сіңірген 
қайраткері З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков) шығарған мультимедиялық оқу құралдарын («Руслан и Людмила», 
«Европейская опера 18 века», «Орфей», «Дон-Жуан» және т.б.) ерекше атап айтуға болады. Бұл оқулықтардың 
ішінде тақырыпқа байланысты барлық қажетті қосымша материалдарды, аудио, видео жазбаларды бір мезетте 
көре аласың,  өте тиімді, әрі қызықты. Осындай электрондық оқулықтарды пайдалана отырып, болашақ музыка 
маманының кәсіби дайындығын жоғарғы деңгейге жеткізуге болады деп ойлаймын.  

Қазіргі қоғамдық өзгерістердің қарқындылығы болашақ мамандарды даярлау үрдісінде оның мүмкіндік-
терін бүгінгі күннің өлшемдерімен ғана есептемей, болашаққа бағыттауды қажетсінуде. Бүгінгі студент ертеңгі 
маманның, өз кәсібіне қызығушылығын ояту оның табысты ізденістеріне ықпал етері анық. Осы тұрғыда айта 
кету қажет, музыкалық білім мамандығының бітіруші магистранты М.Рысмедетованың «Домбыра аспабын 
меңгерейік» электрондық оқулығы қорғау барысында жан-жақты ашылғанымен, қазіргі таңда даналық 
басылымының жоқтығы, оны оқу-тәрбие үрдісіне енгізу мүмкіндігі қарастырылмағаны өкінішті-ақ. 

Олай болса, музыкалық білім берудегі электрондық оқулықтарды заманның алға тартқан талабы ретінде 
қарастырып, оны оқу-тәрбие үрдісіне тиімді де орынды пайдалануға әрқашан болашақ музыка мұғалімі 
назарда ұстау қажет деп танимын. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, гуманитарлық 
білім беруді күшейту, оқу пәндерінің құрамы, көлемінің және оқытушылардың оқу-тәрбие үрдісіне қарым-
қатынас сипатының өзгеруі үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіне түбегейлі өзгерістер қажеттілігін туғызады [2]. 
«Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз», - деп 
елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай, жаңа заман талабына сай инновациялық технологияларды пайдалана 
отырып, болашақ мамандардың кәсіби білім деңгейін жоғарылатуға тиіспіз!  

 
Резюме 

В данной статье рассматривая содержание  стратегического плана «Казакстан – 2050», приводится краткий 
анализ содержание опубликованных электронных учебников для повышения профессионального уровня будущих 
учителей музыки. 

 
Summary 

In this article, considering the content of the strategic plan "Kazakhstan - 2050" provides a brief analysis of the content are 
published e-books for professional development of future music teachers. 
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«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
ДЗЮДОИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
А.В. Тен – докторант Казахская академия спорта и туризма 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оптимизации психического состояния дзюдоисток. 

Подводятся некоторые итоги исследования динамики объективных и субъективных компонентов психического 
состояния дзюдоисток высокой квалификации. Представлен специальный комплекс упражнений психологической 
направленности для оптимизации состояния дзюдоисток национальной сборной команды РК. Данная проблема на 
данный момент изучена недостаточно и поэтому требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: оптимизация, состояние, дзюдоистки, тревога, вегетативное возбуждение, мотивация.  
 
Введение. Современному дзюдо свойственны дерзания, новаторство, риск, самообладание. В связи с этим 

перед тренером и спортсменом возникают вопросы: «Как оптимизировать психику спортсмена, чтобы в 
экстремальных соревновательных условиях добиваться победы»? [1]. 

Это составляет одну из важнейших проблем современного тренера по дзюдо, решение которой повысит 
психическую работоспособность спортсмена во время подготовки к ответственному соревнованию и позволит 
создать необходимые условия для успешного выступления в соревнованиях [2]. 

Современному дзюдо свойственны дерзания, новаторство, риск, самообладание. В связи с этим перед 
тренером и спортсменом возникают вопросы: «Как оптимизировать психику спортсмена, чтобы в экстремаль-
ных соревновательных условиях добиваться победы?», «Как повысить психическую работоспособность 
спортсмена во время подготовки к ответственному соревнованию и позволить создать необходимые условия 
для успешного выступления в соревнованиях?». 

На данный момент в дзюдо практически нет исследований, направленных на изучение динамики 
психического состояния и полностью отсутствуют исследования по оптимизации психического состояния 
дзюдоистов и дзюдоисток.  

Исходя из сказанного, было решено изучить данные особенности психического состояния дзюдоисток 
национальной сборной команды Республии Казахстан и искать методы его психолого-педагогической 
оптимизации. Сказанное обуславливает актуальность данного исследования. 

Цель. Исследование динамики объективных и субъективных компонентов психического состояния и 
мотивации дзюдоисток высокой квалификации для оптимизации психического состояния.  

Задачи исследования:  
1. Провести экспериментальное исследование динамики различных переменных психического состояния 

дзюдоисток национальной сборной команды РК. 
2.  Составить комплекс психотренинга, оптимизирующий психическое состояние дзюдоисток. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 
1. Шкала реактивной тревоги Ч.Спилбергера. 
2. Биопотенциометрия (БП). 
3. Психомышечная тренировка  А.В. Алексеева. 
4. Психотехники Н.В. Цзена, Ю.В. Пахомова [4]. 
5. Методы математической статистики. 
Организация и проведение исследования. В ходе предварительного экспериментального изучения 

динамики различных переменных психического состояния дзюдоисток национальной сборной команды РК 
приняли участие основной и резервный состав национальной женской сборной команды РК по дзюдо. Общее 
количество испытуемых – 44 человека высокой квалификации. В соответствии с  задачами исследования у 
дзюдоисток измерили ситуативную тревогу, вегетативный уровень возбуждения и состояние рабочей 
мотивации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Измерение состояния тревоги дзюдоисток сборной РК 
происходило на заключительном этапе подготовки к соревновательному сезону. Полученные результаты 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели состояния тревоги дзюдоисток сборной РК в предсоревновательном  
периоде на этапе специальной подготовки (n=11)  

Испытуемая Дни измерения тревоги 

15.11.12 20.11.12 25.11.12 30.11.12 
Н-на  9 6 7 6 
И-ва  11 7 10 9 
П-ва  5 8 15 8 
А-ва  11 5 9 13 
У-ва  10 9 8 10 
З-я 7 6 9 9 
Т-н  9 8 8 12 
Т-ва  7 10 11 9 
Аб-ва 6 10 6 6 
Ам-ва 9 9 10 11 
Д-ва 11 10 11 13 
 X  8,6 8,0 9,5 9,6 
S 2,1 1,8 2,4 2,5  
Анализируя динамику средних показателей, видим, что в  соответствии с нормами теста она на протяжении 

всего этапа специальной подготовки находилась в пределах среднего уровня  (8-10 баллов). На первой неделе 
учебно-тренировочного сбора (УТС) показатель тревоги дзюдоисток равнялся 8,6 балла, через 5 дней 
несколько снизился, а в последующие 10 дней шло нарастание тревоги и к концу он составил 9,6 балла. 
Объясняется такая динамика следующим образом. В беседах спортсменки говорили о том, что сначала они 
переживали по поводу того, что включат их в состав, который поедет на соревнования или нет. Это касалось 
тех дзюдоисток (И-ва, А-ва, Д-ва), у которых не было гарантии, что они попадут в состав команды. Когда 
состав был определен уровень тревоги у трех дзюдоисток снизился до среднего уровня, также, как и в целом по 
группе.  

Увеличение тревоги во второй половине сбора вполне естественно, так как все больше начали определяться 
контуры предстоящего соревнования и стали проявляться все больше симптомы предстартового состояния.        

Показатели биопотенциометрии (БП) дзюдоисток снимались в течение пяти заключительных дней сбора, 
причем в четыре последних дня до и после утренней тренировки. 

Анализируя показатели БП, представленные в таблице 2, видим, что 27 ноября, в отличие от всех 
последующих дней,  они после тренировки увеличились.   

Таблица 2 – Показатели вегетативного возбуждения дзюдоисток сборной РК в предсоревновательном  
периоде на этапе специальной подготовки (n=12)  

Испытуемая 
Дни измерения вегетативного тонуса (БП) 

26.11.12 
27.11.12 28.11.12 29.11.12 30.11.12 
до  после до  после до  после до  после 

Н-на   16 10 16 6 10 6 18 24 
И-ва 20 10 22 18 22 30 20 16 10 
П-ва 18 8 4 22 20 22 14 16 8 
А-ва 24 8 8 20 12 18 4 16 8 
У-ва 20 14 16 40 18 30 38 30 24 
З-я 20 24 26 30 22 26 30 30 
Т-н 16 10 10 8 8 4 20 16 8 
Т-ва 22 32 32 16 24 20 40 - - 
А-ва 18 22 16 28 32 14 18 - - 
М-ва 20 16 36 30 42 40 18 22 20 
А-ва 18 18 22 46 34 50 52 38 30 
Д-ва - 22 44 40 32 38 38 20 16 
X  19,6 16,7 20,5 26,2 22,7 24,8 24,5 22,2 17,8 

S 2,3 7,4 12,2 11,6 10,9 13,3 14,7 7,1 8,2 
В то же время следует заметить, что почти все средние показатели не выходят за пределы оптимального 

диапазона значений (20-40 µА). Исключение составляют показатели БП 27 ноября до тренировки и 30 ноября 
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после тренировки. Статистически эти показатели не отличаются от тех, которые находятся в зоне оптимальных 
значений. Вероятно, что 30 ноября это связано с тем, что у двух дзюдоисток не были сняты показатели БП.  

В целом можно сказать, что групповая динамика БП отражает оптимальные параметры вегетативного 
реагирования организма дзюдоисток, однако, индивидуальные показатели в ряде случаев не соответствовали 
зоне оптимальных показателей. 

Подводя итоги изменений состояния тревоги и вегетативного возбуждения можно сделать вывод о том, что 
они носят неоднозначный характер.  

Изучив состояние дзюдоисток в течение сезона, мы разработали специальный психотренинг по 
оптимизации психического состояния, в основе которого лежит психомышечная тренировка А.В. Алексеева и 
психотехники Н.В. Цзена, Ю.В. Пахомова, состоящий из игр и психотехнических упражнений. 

Аутогенная тренировка психомышечного расслабления А.В. Алексеева состоит из 12 словесных формул, 
которые спортсмены должны образно себе представить. 

На данный момент эта программа находится на первом этапе внедрения в практику работы с дзюдоистками 
национальной сборной команды РК. 

Выводы: 
1. На основании анализа научно-методической литературы изучены особенности проявления психических 

состояний дзюдоисток в процессе тренировочной деятельности. 
2. Выявлено, что уровень ситуативной тревоги у дзюдоисток постепенно повышался по мере приближения 

к соревнованиям, но не превышал зону средних значений. 
3. Установлено, что вегетативное возбуждение организма спортсменок на заключительном отрезке 

специального этапа колебалось в пределах диапазона оптимальных значений. 
 

Түйіндеме 
 «Жоғары дәрежелі дзюдошылардың психологиялық-педагогикалық жағдайларын оңтайландыру». Жоғары 

дәрежелі дзюдошылар психикалық жағдайларының объективті және субъективті компоненттер динамикасын 
зерттеу және олардың психикалық жағдайларын оңтайландыру үшін мотивациялау. Зерттеу тәсілдері:                                  
Ч. Спилбергертің реактивті қорқыныш шкаласы, биопотенциометрия, В.Ф. Соповтың мотивациялық күй шкаласы, 
А.В. Алексееваның психобұлшықеттік машықтану, психотехникалық жаттығулар, математикалық статистика 
әдістері. Сыналушылардың құрамы - 44 спортшы. Нәтижелері. Жарыстың өткізілуі жақындаған кезде 
дзюдошылардың жағдаятты қорқыныш дәрежесі орта есептік аясынан аспай, бірте-бірте көтерілгендігі, 
дайындалудың қорытынды кезеңінде спортшылар организмінің вегетативтік қозуы оңтайлы көрсеткіш ауқымында 
өзгеруі, келешек жарыстық маусымына қатысатын команданың негізгі құрамы анықталуына дейін, ағымдағы 
мотивация динамикасында орта есептік кейбір көрсеткіштердің көтеріліп, кейін орта дәрежеге дейін түсті және 
жарыс жақындаған кезде, тіпті команданың негізі құрамасы айқындалғанға дейін, қайтадан орта есептік 
көрсеткіштерінен көтерілгендігі анықталды. 

 
Summary 

Research of dynamics of objective and subjective components of a mental state and motivation of judoists of high 
qualification for optimization of a mental state. Research methods: scale of jet alarm of Ch. Spilberger, biopotentsiometriya, 
scale of a motivational condition of V. F. Sopov, A.V. Alekseev's psychomuscular training, psychotechnical exercises, 
methods of mathematical statistics.  The contingent of examinees - 44 sportswomen. It is revealed that level of situational 
alarm at judoists gradually raised as approaching competitions, without exceeding a zone of average values, vegetative 
excitement of an organism of sportswomen at the final stage of preparation fluctuated within the range of optimum values, in 
dynamics of the current motivation there was some excess of average values until definition of the main line-up for the 
forthcoming competitive season then they decreased to the average level and at approach of competitions again exceeded 
average values, and it is more than, before definition of the main line-up level and at approach of competitions again exceeded 
average norms, and it is more than, before line-up definition. 
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Аннотация: Конкретизируются  критерии отбора аутентичных  видеоматериалов, классифицируются 

упражнения (тренировочные, аналитические, имитационные) к каждому этапу работы с аутентичными 
видеоматериалами. Успешное формирование социокультурных знаний, навыков и умений обеспечивается 
поэтапным характером процесса обучения: от рецептивного этапа, на котором происходит тренировка восприятия 
аудиовизуальной информации, к репродуктивному и затем к продуктивному этапу, на котором студенты применяют 
социокультурные знания, навыки и умения на практике – в ситуациях речевого и неречевого общения. Каждому 
этапу учебного процесса соответствует ведущий тип упражнений (тренировочные, аналитические, имитационные и 
упражнения на драматизацию). А кроме этого мы определили, что  видеоматериалы должны быть аутентичными. 
Аутентичный видеоматериал должен быть функциональным. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные видеоматериалы, неязыковой вуз. 
 
Социокультурная компетенция представляет собой совокупность определенных знаний, навыков, умений, 

способностей и качеств, формируемых в процессе формальной и неформальной языковой подготовки к 
межкультурному общению.[1]  Одним из эффективных путей ее формирования является использование 
аутентичных видео материалов на занятиях в неязыковом вузе. Успешность использования видео материалов 
на занятиях  зависит от отбора таковых. Решением отбора культуроведческих, страноведческих, социокультур-
ных материалов занимались рад ученых (Витлин, Сафонова, Соловьева),[2],[3] ,[4]  в связи с этим были 
разработаны критерии. 

Под критерием отбора (от греч . criterion – средство для суждения) характеризуется такой  материал, 
который позволяет говорить о целесообразности или нецелесообразности использования данного материала в 
учебном процессе. [5]   

Основополагающими факторами отбора аутентичных видео материалов с целью формирования 
социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов являются содержательная сторона материалов, их 
тип и вид, а также цель их использования в учебном процессе. При отборе необходимо учитывать, что 
информация, может рассматриваться с  различных аспектах аутентичных видеоматериалах: 

 – тематическом (жизнь людей, культура, традиции, и т. д.); 
 – филологическом (безэквивалентная лексика, идиомы); 
 – социологическом (вербальное и невербальное поведение в различных ситуациях) [6, с.57]. 
 Мы считаем, что транслируемая информация должна являться средством для формирования  социокуль-

турной компетенции у обучаемых. 
К основным задачам формирования СКК с применением аутентичного видеоматериала мы относим 

следующее: 
– научить студентов осознанно и организованно воспринимать культуроведческую информацию; 
– развивать у студентов когнитивные умения, как наблюдение, классификация, выбор, антиципация, 

выдвижение гипотез; научить студентов анализировать и резюмировать получаемую информацию; 
– подражать аутентичным образцам устно речевых высказываний; правильно излагать на изучаемом языке 

идеи, содержащиеся в аутентичном видеоматериале с учетом тех социокультурных норм, имеющих место в 
иноязычном обществе, уметь критически относиться к содержанию аутентичного видеоматериала [7, c. 45].  

Изучив  опыт ведущих методистов,  мы приводим следующие критерии отбора  видеоматериалов с целью 
формирования социокультурной компетенции: 1) соответствие уровню знаний учащихся; 2)наглядность 
должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока; 
3)доступность для учащихся демонстрируемого видеоматериала; 4) вычленение главного, существенного; 5) 
соответствие используемого видеоматериала учебной цели; 6) информативность, познавательность материала, 
способствующего формированию социокультурной компетенции; 7)  реализация воспитательной цели; 9) учет 
когнитивного аспекта видеоматериалов; 10) временная протяженность экранного произведения; 
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11)актуальность видеоматериалов;  12) соответствие содержания видеоматериалов личному жизненному 
опыту;13) эмоциональный фон видеоматериалов;14) аутентичность видеоматериалов. 

Упражнения, выполняемые при работе с аутентичными видеоматериалами и направленные на формиро-
вание социокультурной компетенции, должны способствовать приобретению знаний, развитию навыков и 
умений, входящих в ее содержание. Предлагается классификация упражнений по способу и направленности 
речевой деятельности студентов на: а) аналитические; б) имитационные; в) драматические; г) 
тренировочные.     

Целью аналитических упражнений является развитие умений анализировать содержание видеоматериала. 
При выполнении упражнений студенты решают следующие учебные задачи: 

– определяют тип ситуации, место, время коммуникации; 
– составляют социокультурные характеристики коммуникантов; 
– определяют их межличностные, ролевые и статусные взаимоотношения; 
– выявляют закономерности коммуникации при различных типах взаимоотношений; и др. 
Имитационные упражнения имеют также немаловажное значение, т. к. имитация является основным 

средством процесса включения личности в социальную среду, в систему социальных связей. В основе данного 
типа упражнений лежит многократное повторение сначала во внутренней, а затем во внешней речи 
высказываний персонажей. Имитация невербального поведения носителей языка способствует усвоению и 
закреплению в памяти готовых поведенческих моделей. 

Упражнения на драматизацию представляют собой ролевые игры на основе просмотренных видео-
материалов. Ролевые игры подразделяются на две группы: а) частично соответствующие просмотренному 
материалу; б) представляющие собой новый дискурс. К упражнениям в драматизации также относятся: а) 
воссоздание сценария отдельных просмотренных видео фрагментов; б) написание собственного сценария по 
заданной теме. 

Тренировочные или подготовительные упражнения направлены на развитие психофизиологических 
механизмов и подготавливают студентов к адекватному и полноценному восприятию аудиовизуальной 
информации. 

Данные упражнения создают прочную базу для развития социокультурной компетенции на основе 
использования аутентичных видеоматериалов. Разработанная система упражнений предусматривает соотнесе-
ние типов упражнений с учебными целями, этапами работы: 

1) предварительный этап (дотекстовый); 
2)этап непосредственной работы с видеоматериалом (текстовый); 
3) этап обсуждения (послетекстовый); 
4)креативно – личностно ориентированный (творческий) 

и стратегиями просмотра видеоматериалов (курсорной, селективной и глобальной).  
Для определения уровня социокультурной компетенции студентам предложены задания: а) выполнение 

теста на основе фрагментов аутентичных видеоматериалов; б) участие в ролевой игре на основе предложенных 
элементов коммуникативной ситуации. Данное задание состоит  из трех подэтапов. Первый подэтап носит  
рецептивный характер. Он направлен на тренировку восприятия и психофизиологических механизмов. 
Данный подэтап представлен, главным образом, аналитическими и тренировочными упражнениями. Второй 
подэтап имеет репродуктивный характер, и направлен на усвоение поведенческих моделей и формирование 
системы социокультурных знаний, навыков и умений. На данном подэтапе доминировали имитационные 
упражнения. Третий подэтап имеет продуктивный характер и направлен на закрепление сформированных 
навыков и умений. На данном подэтапе  могут использоваться в основном упражнения на драматизацию и 
интерпретацию содержания видеоматериалов. 

Подводя итог вышесказанному об отборе аутентичных  видеоматериалов, используемых для развития 
социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов, мы делаем следующий вывод: учет разработан-
ных критериев для отбора аутентичных видеоматериалов повышает мотивацию и познавательную активность 
студентов при работе с ними. Опора на разработанные критерии позволяет отобрать видеоматериалы, работа с 
которыми оптимизирует учебный процесс, стимулирует не только когнитивную и креативную деятельность 
студентов, но и обогащает их жизненный опыт. 

Успешное формирование социокультурных знаний, навыков и умений обеспечивается поэтапным 
характером процесса обучения: от рецептивного этапа, на котором происходит тренировка восприятия 
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аудиовизуальной информации, к репродуктивному и затем к продуктивному этапу, на котором студенты 
применяют социокультурные знания, навыки и умения на практике – в ситуациях речевого и неречевого 
общения. Каждому этапу учебного процесса соответствует ведущий тип упражнений (тренировочные, 
аналитические, имитационные и упражнения на драматизацию). А кроме этого мы определили , что  
видеоматериалы должны быть аутентичными. Аутентичный видеоматериал должен быть функциональным. 
Аутентичный материал должен формировать у обучающихся неискаженные представления о целевой и родной 
лингвокультурах на основе достоверных фактов, знакомить с культуроведческими понятиями, способствовать 
повышению страноведческой мотивации студентов. Он должен соответствовать возрастным, когнитивным и 
коммуникативным особенностям и возможностям, интересам студентов.   

Основополагающим аспектом отбора любого материала для обучения является тематический, поскольку 
тема способна отражать отдельные сферы внеязыковой действительности и наши знания о ней, фиксируя их с 
помощью языка. 

Выбор видеоматериала диктуется как уровнем языковой подготовки, интересами студентов, характером 
учебной деятельности, так и практическими целями обучаемых 

 
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада түпнұсқа бейне материалдарды таңдау қарастырылған. Бейнематериалдарды таңдау бірқатар  

қағадаттарға неғізделген сондай-ақ бұл мақалада бөмілдегі  (кезеңегі жаттықтыру, аналитикалық, имиттациялық) 
жаттығуларды жүйелендіреді және жіктеленеді. 

 
Summary 

The successful forming of socio and cultural competense comes due to stage-by-stage work with authentic video 
materials.The questions of selection of authentic videos materials are considered in this article. The selection is systematized 
and classified exercises to every stage of work with authentic video materials (training, analytical, imitation etc.) 
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МЕТАЯЗЫК КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 
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Аннотация: «Метаязык – это средство научного или метаязыкового общения, в котором язык реализует свою 
интеллектуально-коммуникативную функцию и выступает как «язык второго порядка». В статье автор показывает 
как метаязык строится на основе тех же единиц, что и язык-объект, и характеризуется определённым набором 
лексико-грамматических средств. Своё выражение метаязык находит в метакоммуникации. На основании выше 
изложенного, мы делаем следующие выводы: Когнитивно-лингвокультурологическая методология (совокупность 
методологических (теоретических) принципов в организации и построения теоретической и практической 
деятельности) иноязычного образования отражает и представлят собой деятельностную структуру научного 
познания комплексного и междисциплинарного конструкта «иноязык-инокультура-личность». 

Ключевые слова: языка-объект, определённый социально-лингвистический аспект, лингвистическая (языковая) 
компетенция, контекстное обучение, субъект межкультурной коммуникации. 

 
В современной гуманитарной науке преобладает взгляд на язык как на инструмент человеческого общения. 

Коммуникативная функция рассматривается как важнейшая функция естественного языка. В лингвистической 
литературе широко распространены определения языка как средства коммуникации, средства общения людей, 
апеллирующие к его фундаментальной функции. Однако подобные определения «сужают диапазон языковых 
возможностей, направляя внимание исследователей только в одном, хотя и очень важном, направлении. В этом 
плане можно даже сказать, что данное определение, взятое само по себе, является в какой-то мере 
искажающим правильную картину» [1]. 

Автором наиболее известной системной и непротиворечивой классификации функций языка является 
Р. Якобсон. Классификация, предложенная Р. Якобсоном, получила широкое признание и распространение в 
силу своей цельности, логичности и последовательности. Она сообразуется со структурой речевого акта, 
компонентами которого являются «автор», «сообщение», «адресат», «код», «контекст. [2]. 

В лингвистике существует узкое и широкое понятие метаязыка. Метаязык в узком смысле слова сводится к 
лингвистической терминологии, т.е. к корпусу лексем, описывающих и объясняющих строение и функ-
ционирование системы естественного языка. [3] Под метаязыком в широком смысле, согласно определению 
Н.К. Рябцевой, понимаются «все языковые средства, референт которых способен присутствовать в языке и 
речи; его главная ценность в способности эксплицировать все связанные с языком и его использованием 
явления, давать им метаимена и метаквалификацию» [4]. 

Метаязык Хомского вышел из недр математической логики. Он имеет следующую систему обозначений: 
 символ “®” отделяет левую часть правила от правой (читается как "порождает" и "это есть"); 
 нетерминалы обозначаются буквой А с индексом, указывающим на его номер; 
 терминалы – это символы используемые в описываемом языке; 
 каждое правило определяет порождение одной новой цепочки, причем один и тот же нетерминал может 

встречаться в нескольких правилах слева. 
 
1. метаязык Хомского 

Пример модели на метаязыке для записи идентификатора (имени)  
A1→A                                                                 A2→0                                                                          A3→A1  
A1→B              A2→1                      A3→A3A1 
A1→C              A2→2…                    A3→A3A2 
A1→Z                                                                 A2→9 

2. расширенный языкХомского-ШутценБерже 
A1=A+B+C…+Z 
A2=0+1+2+…+9 
A3=A1+A3A1+A3A4 
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3. БНФ 
<буква>::=А|В|С...|Z 
<цифра>::=01|2...9 
<идентификатор>::=<буква>|<идентификатор><буква>|<идентификатор><буква>|<цифра 

Р.Якобсон изначально связывал термины «метаязыковая функция» и «метаязык» с формированием речевых 
навыков ребенка. Однако само понятие «метаязык» берёт начало из логики и математики и примыкает к ряду 
таких понятий, как метатеория, метафигура, метавеличина и т.д. Интересным для нашего исследования пред-
ставляется утверждение ученых о том, что когда говорят о языке как об объекте, нужно говорить о метаязыке. 
Так Ахманова О.С. определяет метаязык, как «… язык второго порядка, как особая семиологическая система, 
употребляемая тогда, когда надо говорить о языке же, выступающем в качестве «языка-объекта» [5, с.3]. Так 
же считаем обоснованным утверждение Гвишиани Н.Б., что «Метаязык – это средство научного или 
метаязыкового общения, в котором язык реализует свою интеллектуально-коммуникативную функцию и 
выступает как «язык второго порядка» [6, c.43]. Он так же считает, что «естественный человеческий язык» 
(язык-объект) по отношению к языку выступает как «предмет языковедческого исследования» [6]. 
Несомненно, метаязык характеризуется определённым набором лексико-грамматических средств. Ему 
свойственно употребление определённых лексических единиц, зачастую в определённых синтаксических 
структурах-клише: глаголов со значением процесса речи, умственной деятельности или оценочного суждения, 
перформативное употребление глаголов, многочисленные термины, метаязыковые символы и т.д. Нам пред-
ставляется правомерным определить понятие «метаязык» как методологический термин, исходя из утвержде-
ния Куликовой И. о том, что он прямо соотносится с понятием терминологии [7] и выступает как лингви-
стическая система знаков, определяющая и называющая феномены языка. Так, например, Ахманова О.С. не 
отождествляет метаязык и терминологию. Она определяет терминологию как важную составляющую часть 
метаязыка.  По ее мнению, метаязык включает «своеобразные сочетания слов и их эквивалентов», а так же 
«определённый социально-лингвистический аспект: данная форма мета речи отражает специфику того или 
иного лингвистического направления, эпохи и т.д.» [5, с.4]. В метаязык входит также общенаучная лексика, т.е. 
те слова и словосочетания, которые используются при описании не только данного лингвистического объекта, 
но и при описании другого лингвистического и даже нелингвистического объекта: система, структура, анализ, 
т.д. Анализ сфер употребления метаязыковых выражений показывает, что метаязык употребляется как в 
повседневной коммуникации, так и в научном описании языка. Выделяют разговорный метаязык и лингвисти-
ческий метаязык. Разговорный метаязык находит своё применение в повседневном общении людей, где 
присутствует большое количество метакоммуникативных высказываний комментирующего, уточняющего, 
эмоционально-оценочного характера, используемых коммуникантами в речи. Лингвистический метаязык — 
это язык лингвистического описания, язык научных выступлений и дискуссий, лишенный эмоций и 
изобилующий терминами.    

Лингвистическим термином он называет дающее определение метаязыковое выражение, которому придано 
постоянное общее лингвистическое понятие с целью достижения однозначной научной интерпретации [8].  

Назывное метакоммуникативное выражение – это название для выражений языка-объекта, о которых 
производится лингвистическое высказывание.  

Разно функциональным метакоммуникативным выражением называется выражение, которое употребляется 
в одном и том же тексте как в качестве назывного, так и в качестве дающего определение метакоммуникатив-
ного выражения.  

Основную функцию метакоммуникации определяют как восстановление и профилактическое поддержание 
согласия между партнерами по коммуникации. Немецкий лингвист X.Зури, анализируя функции 
метакоммуникации, считает, что использование метакоммуникации позволяет говорящему занять определен-
ную, продуманную позицию по отношению к ситуации и с помощью комментирования достигнуть определен-
ной дистантной позиции по отношению к ней [9]. Основной причиной, затрудняющей коммуникацию, он 
считает  доминирование одного партнёра по коммуникации над другим. Также Х.Зури отмечает обстоятель-
ства, которые делают необходимым применение метакоммуникации. По его мнению, возможна доля 
непонимания или отклонения от темы до определенного момента при условии, если это не мешает процессу 
коммуникации, но в ситуациях, когда один из партнёров перестаёт понимать другого, необходимо введение 
метакоммуникативных средств, способствующих восстановлению этого понимания.  

В  теории коммуникации  под  метакоммуникативным  потенциалом профессионала понимается, прежде  
всего  «прогноз  поведения  своей  аудитории, умение  управления  процессом  передачи  информации для  



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

228 

достижения собственных целей» [11].  То есть метакоммуникация  включает  в  себя  как  процесс передачи  
информации, так и прогнозирование и учет реакции партнеров (термин В.И. Кабрина) [12] по коммуникации  
на  передаваемую  информацию. На контекстно-коммуникативной стадии усвоения предметного содержания 
общения в рамках ТТЕ также вычленяется специфический блок универсально-нормативных умений, основной 
функцией которых является умение осуществлять свободную коммуникацию по содержанию будущей 
профессиональной деятельности как предмета профессионально-ориентированного общения. Указанный тип 
универсально-нормативных умений предполагает способность осуществлять общение по широкому кругу 
профессионально-значимых проблем; вести дискуссионное профессиональное общение, интервью, беседы; 
создавать целостные дискурсы аргументационно-полемического характера, т.е. вести общение в контексте 
будущей профессии. 

На основании выше изложенного, мы делаем следующие выводы: 
Когнитивно-лингвокультурологическая методология (совокупность методологических (теоретических) 

принципов в организации и построения теоретической и практической деятельности) иноязычного 
образования отражает и представлят собой деятельностную структуру научного познания комплексного и 
междисциплинарного конструкта «иноязык-инокультура-личность». 

Для обоснования «когнитивно–лингвокультурологической методологии» иноязычного образования, 
выдвигаемой в нашей работе за основу, необходимо: а) дать определение такому понятию, как «принцип». Под 
«принципом» понимаются исходные положения, которые, реализуясь в содержании, организации, методах и 
приемах обучения, определяют стратегию и тактику обучения. 

б)  выделить систему методологических принципов как системообразующей совокупности способов 
научного познания «иноязычного образования». Состав методологических принципов методологии иноязыч-
ного образования представлен следующими принципами: коммуникативный, когнитивный, концептуальный, 
лингвокультурологический, социокультурный, развивающее – рефлексивный (личностно – центрированный). 

В иноязычном образовании базовой компетенцией считается «межкультурно-коммуникативная компетен-
ция», направленная на формирование «субъекта межкультурной коммуникации». Межкультурная коммуника-
ция – это а) адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров); б) процесс общения вербального и невербаль-
ного между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков, иначе говоря, это 
совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам 
(И.И. Халеева).   

Определение конечного результата иноязычного образования как формирования уровня личности 
«субъекта межкультурной коммуникации» обусловлено тем, что в качественно - образовательном аспекте этот 
уровень: 

– является максимально достижимым в условиях отсутствия языковой и социокультурной среды; 
– характеризуется межкультурно-коммуникативной компетенцией; 
– обеспечивает способность личности осуществлять межкультурную коммуникацию в вариативных 

профессиональных и жизненных ситуациях. 
Целью формирования коммуникативной компетенции является состоявшийся коммуникативный акт. 

Средства достижения этой цели компоненты составляющие коммуникативную компетенцию (языковые 
знания и навыки, речевые умения).  

Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение знанием о системе языка, о правилах функ-
ционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и 
выражать собственные суждения в устной и письменной форме. 

Общение – это процесс установления и поддержаниицеленаправленного, прямого или опосредствованного 
теми или иными средствами контакта между людьми, то под профессиональным общением подразумевается 
форма взаимодействия субъектов коммуникации в процессе трудовой деятельности людей объединенных 
общей профессией и имеющих собственную подготовку, которая обеспечивает наличие общего фонда 
профессионально-значимой информации.  

Контекстное обучение – обучение, в котором динамически моделируется предметное и социальное 
содержание профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной 
деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста. Основная идея контекстного обучения 
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состоит в том, чтобы наложить усвоение студентом теоретических знаний на знания усваиваемой им 
профессиональной деятельности. В этом процессе предполагается достижение также следующих целей:  

– развитие личности профессионала, его интеллектуальной, предметной, социальной, гражданской и 
духовной компетентности;  

– развитие способности к непрерывному образованию, самообразованию. 
В  теории  коммуникации  под  метакоммуникативным  потенциалом  профессионала понимается,  прежде  

всего «прогноз поведения своей аудитории, умение управления процессом  передачи  информации для 
достижения собственных целей» [11].  То  есть метакоммуникация  включает  в  себя  как процесс передачи  
информации, так и прогнозирование и  учет  реакции партнеров (термин В.И. Кабрина) [12] по коммуникации  
на  передаваемую информацию.   

Такое  понимание  метакоммуникации позволяет  говорить о мета-коммуникативном компоненте 
профессиональной компетентности человеко-ориентированных профессий. 

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что метаязык строится на основе тех же единиц, 
что и язык-объект, и характеризуется определённым набором лексико-грамматических средств. Своё 
выражение метаязык находит в метакоммуникации. Коммуникация - важнейшая составляющая человеческой 
жизни, она, по мнению Куликовой, представляет собой «речевое общение, использование языка для общения и 
обмена информацией, обеспечивающее нормальную жизнь социума и удовлетворяющее психологическую 
потребность человека в контакте с другими людьми» [7, c.257].  

 
 

Түйіндеме 
«Мета-тіл», яғни метатілдік қатынаста болу, коммуникативтілік парасаттылықтың және екінші тілдің қызметін 

атқарады. Мақалада автор метатілдің қалай құрылуын көрсетеді және тілді ақиқат ретінде сипаттайды, лексикалық-
грамматикалық қабылдауды белгілейді.   

 
Summary 

"Meta-language - means scientific or metalinguistic communication in which language implements its intellectual and 
communicative function and acts as the" language of the second order. "The author shows how the meta-language is based on 
the same units as the target language, and characterized by a set of lexical and grammatical means.  
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ЖАСТАРҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ 

 
М.Сейдуллаева – 

«Кәсіптік білім» мамандығының магистранты, ҚазМемҚызПУ 
 

Аңдатпа: Мақалада киім кию мәдениеті арқылы эстетикалық талғамды дамытып, ол жастардың тәрбиесіне зор 
ықпал ететіндігін атап өттік. Әр адамның отбасылық жағдайы киімінен көрінетін, отбасы болу үшін киім арқылы 
міндет, парыздарды да  арқалауы керектігін көрсететін. Бірінші байлық денсаулық. Дені саудың тәні сау деп рухани 
және материалдық байланыстың негізін тәннің саулығына байланысты қарастырдық. Келер ұрпақтың ақылды, арлы, 
жігерлі болғанын тілеген ата-бабаларымыз киім қасиеттерімен салыстырып айтқандығын атап өттік. Киім кию 
мәдениеті арқылы эстетикалық талғамды дамытып, ол жастардың тәрбиесіне зор ықпал еткен. Әр адамның 
отбасылық жағдайы киімінен көрінетін, отбасы болу үшін киім арқылы міндет, парыздарды да  арқалауы керектігін 
көрсететін. 

Тірек сөздер: оң, сол, бөрік, киім кию, өнерпаз, сал-сері.  
   
Жастарға ұлттық тәрбие берудің басты құралдарының бірі – қазақтың ұлттық киімдері. Ұлтымыздың мәде-

ниетін сақтап, оны келер ұрпаққа жаңа көзқараспен жетілдіріп жеткізуде білім беру ісі басты құрал болып 
саналады. Қазіргі таңда білім берудің негізгі мақсаты білімін, біліктілігін, дағдысын қалыптастыруға қол 
жеткізу ғана емес, ұлттық тәрбие негізінде ертеңгі қоғамның белсенді азаматы бүгінгі жастарымыздың 
тұлғасын қалыптастыру.  

Қазақтың ұлттық киімдері де өзінің сипатымен, сәнімен, осындай сан ғасырлық тарихтың иісін сақтаған, 
бедерін жеткізген. Қазақтың ұлттық киімдеріне қарап-ақ қазақтардың қандай  халық болғанын айтқызбай 
немесе өзін көрмей білуге болады. Қазақ ұлттық киім өнері қазақ қолөнерінің түріне және эстетикалық тәрбие 
саласына жатады. Сол тақырыпта жазылған еңбектер Ә.Марғұлан [1], Ө.Жәнібеков [2], Х.Арғынбаев [3], 
С. Қасиманов [4], А.Құралұлы [5], Ә.Табылдиев [6], Р.Төлеубекова [7], С.Ұзақбаева [8], С.Қалиев [9], 
М.Смаилова [9], Аюбаев Қ. [9], Н.Әміреев [9], С.Асанова [10]  т.б.  

Жастар тәрбиесіне ата-бабаларымыз көптеген ырым, тыйым, амал тәсілдерді киімдермен байланыстырған. 
Киімді оң қолдан бастап киіп, сол қолдан бастап шешу, оң қолдан бастап кию жақсы ырым болып саналады. 
Бұл қағида баланың қимылын епті болғанын жақсылыққа бағыттағанын тілеген болар. Қазақта оң деген сөзі 
жақсылық нышанын білдірген. Кері, теріс, жаман деген сөздер антоним ретінде қолданыс табады.  

Бас киімді тебуге, лақтыруға теріс киюге болмайды, жақсылықтың бәрі адамның маңдайына жазылады, 
сондықтан бас киімнің орны ерекше. Бас киімді әрқашан таза, ұқыпты ұстап, босаға емес, төрге ілген. Бөтен 
адамға бас киім бермейді және айырбастамайды. Адам басы кемиді деп санаған. Мұнда қазақ халқы бас киімді 
ерекше қастерлегені көрінеді. Бөрік адамға көрік деп бас киімнің адамның ажарын ашып, көрік беретінін 
білдіреді.  

Бас киімді сыйға тарту өте үлкен құрмет саналған. Бұл тәлім адамның ой қабілетін басының сау 
амандығымен байланысты болғанын көне заманнан қазақ халқы білгенін айғақтайды. Денсаулыққа қазақ 
халқы өте үлкен зер салған. 

Бірінші байлық денсаулық. Дені саудың тәні сау деп рухани және материалдық байланыстың негізін тәннің 
саулығына байланысты қарастырады. Баланы туғанынан бастап тұзды сумен шомылдырып, маймен сылап, 
жеңі ұзын, ұшы бітеу көйлек кигізіп қоятын. Ондай көйлектен бала қолын аузына салып сормайтын. Бұл 
баланың денсаулығына жасалған әрекеттер. Балаға ат қойғанда ата-анасы, атасы, әжесі жас нәрестенің 
өнегелігі үлкендерге ұқсасын деп дарынды, өнерлі, ақылды ақсақалдарға аузына түкіртіп, азан шақыртып атын 
қойғызып, қарияның шапанының етегіне орап, батасын алады. Бұл ырым ата-анасының баладан күтер үміті зор 
екенін көрсетеді.  

Сұлуынан жылуы деп киімге деген қоятын бірінші талап дененің саулығына қызмет ету болған. Қазақ 
тазалыққа өте үлкен зер салып талап қоятынын басқа да киімге деген тыйымнан көрінеді. Кір киім киюге 
болмайды. Киімді әрқашан таза және ұқыпты ұстаған жөн. Таза тиянақты киінгенді қалайтынын  қазақтың 
мақал-мәтелдерінде көрініс тапқан:  
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Етігі  жаман төрге шыға алмас,  
Жеңі жаман ас іше алмас. 
Дос аяғыңа қарайды,  
Дұшпан басыңа қарайды [11]  

деген мәтел адамның бас киімі адамның беделін, байлығын білдіретінін айғақтайды. Киім эстетикасы қазіргі 
заман талабына сай болуды қажет етіп отырады. Қоғамның дамуына байланысты киімнің сәні де өзгеріп 
отырған. Адамның әр уақытта сәнге сәйкес киіне білуі оның эстетикалық талғамына байланысты. Тозбаған 
киімді тастауға болмайды. Қазақ халқында тозбаған киімді тастау жаман ырым. Егер оны адам кигісі келмесе, 
біреуге сыйлау керек. Мұнда халықтың ұқыптылығы үнемділігі, киім ісмерінің еңбегін бағалағаны білінеді. 

Қазақы киімнің ерекшелігі, оның жеңін бір қарыс ұзын етіп тіккен, ал қысқы киімдерінің етегі кең болып 
келген. Көшпенді ғұмыр кешкен ата-бабаларымыз төрт түлік мал өсірген халық үшін әрі баспана, әрі төсек 
болды. Ұзын жең ат үстіндегі адамның толып жатқан қажеттіліктеріне қызмет атқарған. Өте ұзын немесе 
қысқа киім кию адам жұмыс істеген кезде қолайсыздық тудырған. Бұл халық тіршілігін терең түсінген халық 
даналығынан туған, өмір тәжірибесінің-нәтижесі. Жарасымды киіну ол ең алдымен адамның үстіне киген 
киімінің бойына, түсіне, жас ерекшелігіне, пішіміне үйлесімді болуы керек.  

Адамның киіміне қарап, қарсы ал, 
Ақылына қарап, шығарып сал. 
Өзі сыпайының тоны да сыпайы – деп  

адамның киіміне қарап оның талғампаздығын, қызметін, ой парасатын және ұқыптылығын байқауға болады. 
Адам көркі шүберек,  
Ағаш көркі жапырақ - деп  

ағашқа көрікті жапырақ, ал адамға әдемі, сәнді, жарасымды киінгенді қалайтынын көрсетеді. Әсіресе, қыз 
баланы өте әсем, ажарлы киіндіруге тырысатын.   

Алтын кемер белге сән, 
Ақылды жігіт елге сән. 
Алтын балдақ қол сәні,  
Әшекей кесте тон сәні. 
Асыл шапанды асылмен астарла. 
Кісі киімді көркемдесе,  
Киім кісіні көркемдейді.  

Келер ұрпақтың ақылды, арлы, жігерлі болғанын тілеген ата-бабаларымыз киім қасиеттерімен салыстырып 
айтқан:  

Жақсы қыз жағадағы құндыз, 
Жақсы жігіт көктегі жұлдыз 
Алтын кемер белге сән, 
Ақылды жігіт елге тән. 
Тегі жаман тойда тонымды бер дер,  
Жетіскен жеті шапан киеді. 
Адам болар баланың 
Етек жеңі кең келер. 
Тоғыз қабат торқадан,  
Тоқтышақтың терісі артық [12]  

Киім кию мәдениеті арқылы эстетикалық талғамды дамытып, ол жастардың тәрбиесіне зор ықпал еткен. Әр 
адамның отбасылық жағдайы киімінен көрінетін, отбасы болу үшін киім арқылы міндет, парыздарды да  
арқалауы керектігін көрсететін. Қыз бала басына орамал салуға тыйым салынатын. Тек үйленгеннен соң 
орамал салатын. Өнерпаздар, сал-серілер, ақындар да әрдайым ерекше сәнді киініп жүрген.  

Үйлену салтында күйеу мен қалыңдықтың ерекше әсем киіндіретінінен жаңа отбасы құрған жастарға 
халқымыз өте үлкен үміт артқанын көрсетеді. Киім адамның жас ерекшелігіне, киілу мерзіміне, жеріне 
байланысты кию қажет болған. 

Киім жасау тәсілдерін үйрету үшін баламен бірге анасы еңбек етіп, өзінің өнегесін көрсетеді. Үйренгенің 
өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы, – деп ата-анасы балаға әртүрлі жұмыстарды тапсыратын.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

232 

Киім тігу өнері өнершілердің еңбегін талап етеді. Дұрыс күтімі болған малдың еті де, жүні де сапалы 
болады.  

Малды дұрыс күте білудің өзі бір – өнер. Малдың жүнін сұрыптау, жүннен жіп иіру, жіптен мата тоқу, 
малдың терісін илеу, оны сұрыптау, маталарға бояу жасау, маталарды бояу, адамның тұрпатын, беделін, 
жағдайын талдап, киімнің үлгісінің үйлесімділіктерін келістіру, матадан киім үлгілерін пішу, пішу әдістерін 
табу, пішілген киімді дұрыс тігу, тігілген затты әшекейлеу бұл тек бір киім тігу мақсаты үшін жасалатын 
әрекеттер. Мұның бәрі жеке өнер, яғни киім қаншама өнерді үйренуге ықпал жасап, қазақ халқының 
тұрмыстық мәдениетінің негізін құрайды.  

Аталған өнерлердің көбін жалғыз адам ғана істемейтін. Мысалы, жүн бояу, мата жасау, ою-өрнек салу үшін 
арнайы елден қас шеберлер шақырылатын ерекше дәстүр де қалыптасып отырған [13].   

Әр ұлт өзіне тән ұлттық ғимараттарымен, ұлттық киімімен ерекшеленіп танылған. Тәуелсіз мемлекет 
болған Қазақстан өзінің ұлттық тарихын жалғастыруда көп өнерлі, талапты білімді адамдарды қажет етеді. 
Мемлекеттің ұлттық символикаларын жасау жолдарында ұлттық киімге де сұрау көп.  

Ұлттың армиясы, ұлттың соты, әуе темір жол қызметкерлері, академиктер, олимпиада жеңімпаздары т.с.с. 
ерекшелендіруді қажет ететін ұлттық кәсіп қызметкерлері қалай киінуі керек деген сауалдар әліде туындап 
жатыр. Сонымен қатар ұлттық сән ғимараттары қандай киім үлгілерін жасап, халықаралық подиумдарында 
өздерін ұлт ретінде танылта алады деген сұрақтардың жауабыда жастар тәрбиесіне тигізетін ықпалы мол. Бұл 
мәселелерді дұрыс шешу үшін халықтың киім кию мәдениетіндегі құнды мұраларын жандандыру бүгінгі 
күннің маңызды мәселесінің бірі. 

Ұлттық киім ата-бабамыздың көзі, бізге олардан жеткен материалдық мәдениеттің көрсеткіші. Қазақ 
халқының ұлттық киімі басқа ұлттардан өзгеше, өзіндік қасиетке толы.  

«Әр халықтың тарихы бірегей, бұл сандаған ұрпақтың баға жетпес тәжірибесі. Ол азаппен келген тәжірибе. 
Содан да көшпенділердің рухани өмірін оның өз тарихынсыз елестету мүмкін емес. Өткенді түсіну арқылы 
адамның бүгінгі көзқарасы тұлғаның зерделі және мәдени дамуын бағалаудың анық дәл өлшемдерінің бірі. 
Оны тану арқылы туған жерімізді оның ұлы шежіресін құрметтеп, сүйе түсеміз.  

Осы тұрғыдан атап кетсек, мемлекетіміздің ұлттық киімінің жаңа көріністерін жасау жолында Фатима 
Таразидың сән салоны көп жұмыс істеген. Олардың жасаған үлгілерін біз халық соты өкілдерінің, халық 
жауынгерлердің, ғарышкерлердің үстінен көре аламыз. Мұндай тәжірибе әлі де көп жұмыс жасап, зерттеулер 
жүргізуді қажет етеді.  

Қазіргі заманда да жақсы киіну мәдениеттілікті танытады, дейді «Сымбат» сән академиясының президенті 
Сабыркүл Асанова [10].  Көптеген мемлекет араларында өткен сайыстарға қатысып, сән академиясы жасаған 
бүгінгі киім үлгілеріне ұлттық ерекшеліктерін айрықшалайтын элементтері көп пайдаланады. Өйткені қазақ 
ұлттық киімінде сарқылмайтын сан қилы ой, қиял, үлгі бар. Оның бәрі қазақ ата-бабаларының өз ұрпақтарына 
қалдырған рухани қазынасы. Сол қазынаны дұрыс пайдалану, сабақтастыру, өркендету қазіргі мәдениеттің 
және халықтық тәрбиенің нысаны. Мәдениетті киіну білімділіктің белгісі. Киіміне қарап кісіні, елімізді 
танытуға болады.  

 
 

Резюме 
В этой статье рассматривается педагогическое направление эстетического воспитания молодежи на основе 

казахской национальной одежды.  
Изучение народной одежды в процессе преподавания декоративно-прикладного искусства является 

необходимостью сегодняшнего дня.   Декоративно-прикладное искусство уходит корнями в глубь веков и является 
фундаментом современной культуры, следовательно, дальнейшее духовное, нравственное совершенствование 
общества невозможно без усвоения жизнелюбия и оптимизма народного искусства, народной культуры. Оно 
способствует решению труднейших задач в области эстетического воспитания молодежи, развития духовных 
потребностей, становления художественного вкуса, роста творческих способностей.  
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Summary 
In article is considered the pedagogical direction of esthetic education of youth on the basis of the Kazakh national clothes. 
Studying of national clothes in the course teaching of the arts and crafts is need of today. Arts and crafts originate in depth 

of centuries and are the base of modern culture, therefore, further spiritual, moral improvement of society is impossible 
without assimilation of solution and optimism of folk art, national culture. It promotes the cheerfulness of the most difficult 
tasks in the field of esthetic education of youth, development of spiritual needs, formation of art taste, growth of creative 
abilities. 
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ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
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КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 
 

Г.И. Нұртаева – аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

Аңдатпа: Бұл мақалада кейс технологиясы және оның тілдерді оқутадағы маңызын атап айттық. Кейс әдісі 
арқылы студенттердің білім алуға деген қызығушылықтарын оятып, жоғары білікті маман ретіндегі дамуын 
қалыптастыруға болады. ECCH – әлемнің әртүрлі елдеріндегі кейс әдісімен айналысатын ұйымдармен тығыз қарым-
қатынас жасап отыратын коммерциялық емес ұйым. Қазіргі кезде бұл ұйым құрамында 340 бірлестік бар, оның 
ішінде  The Harvard Business School Publishing, Лозанна мен Швейцариядағы  Менежментті дамыту институты,  
Фонтенблодағы  INSEAD (Франция), Барселонадағы  IESE ( Испания), Лондон  бизнес мектебі, Кранфилдегі 
Менежмент мектептеріне тоқталып өттік. Кейс әдісін қолдану барысындағы оқытушының іс-әрекеті екі кезеңнен 
тұрады. Бірінші кезеңге кейс (жағдай) таңдап алу және сұрақтар құрауға арналған шығармашылық жұмыс,  
жағдайларды тақырыпқа сәйкес таңдап алу,  мақсат пен міндеттерді анықтау,  жағдайды құрастыру және суреттеу 
әдістерін атап өттік. 

Тірек сөздер: кейс әдісі, ECCH, IESE, INSEAD, дағды.  
 
Білім беру ісінде жаңа инновациялық технологиялардың күн сайын көбейіп, жан-жақты дамып отырған 

шағында алдымызға қойылған ең басты міндеттердің бірі – білімді, білікті, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Бұл 
міндеттердің орындалуы барысында тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін кейс  әдісінің атқаратын рөлі 
ерекше.  

Кейс әдісі арқылы студенттердің білім алуға деген қызығушылықтарын оятып, жоғары білікті маман 
ретіндегі дамуын қалыптастыруға болады.  

Кейс әдісі алғаш рет  Америка Құрама Штаттарының Гарвард университетінің құқық мектебіндегі оқу 
үрдісінде 1870 жылы қолданылған болатын, ал сол жердегі бизнес мектебінде 1920 жылдан бастап қолданысқа 
ене бастаған. Оқытудың нақты жағдаяттар жинағын шығарып, кейс-стади амал-тәсілін қолдану жолдарын 
көрсеткен американдық ғалым Копленд  ең алғашқылардың бірі болып өз еңбектерінде осы термин атауын 
пайдаланған екен (1921 ж.) Кейс әдісінің, осы термин атауының  алғаш рет жан-жақты талқылануы да Гарвард 
университетінің бизнес жайлы жасаған есебінде көрініс тапқан (1925 ж.). 

1973 жылы 22 жоғары оқу орнының бастамасы бойынша құрылған The Case Clearing House of Great Britain 
and Ireland ұйымы осы кейс әдісін құрастыру және тарату ісінде  көшбасшы болып келеді, 1991 жылдан бастап 
бұл ұйым European Case Clearing House (ECCH) деп аталады.  

ECCH – әлемнің әртүрлі елдеріндегі кейс әдісімен айналысатын ұйымдармен тығыз қарым-қатынас жасап 
отыратын коммерциялық емес ұйым. Қазіргі кезде бұл ұйым құрамында 340 бірлестік бар, оның ішінде  The 
Harvard Business School Publishing, Лозанна мен Швейцариядағы Менежментті дамыту институты,  Фонтенбло-
дағы  INSEAD  (Франция),  Барселонадағы IESE ( Испания), Лондон  бизнес мектебі, Кранфилдегі Менежмент 
мектебі бар. Олардың әрқайсысының өздері құрастырған кейс әдісі  жинақтары бар және оларды таратуға 
ECCH ұйымының құқықтары белгіленген.  

Қазіргі кезде кейс-стади әдісімен айналысатын екі классикалық мектеп бар, олар – Гарвард  (америкалық) 
және Манчестер (европалық) мектептері. Бірінші мектептегі  кейс әдісінің басты мақсаты  ретінде әділ шешімді 
табуға үйрету қарастырылса, екінші мектепте мәселелерді шешудің көптүрлілігі қарастырылады. Америкалық 
кейстердің көлемдері үлкен, мәтіндері 20-25 беттен тұрады, оған қосымша иллюстрацияланған 8-10 бет  
беріледі. Европалық кейстердің көлемі оларға қарағанда 1,5-2 есе кішірек болып келеді.  

Гарвард бизнес мектебі оқу үрдісін ұйымдастыру барысында  кейс әдісінің нақты мазмұнын сақтай отырып 
талдап-талқылаумен айналысады.  Видеоматериалдарды, компьютерлік және бағдарламалық құрылғыларды  
пайдалана отырып оқушылардың білімге деген қызығушылықтарын арттыру – Гарвард мектебінің ең басты 
талабы. Статистикалық мәліметтерге қарағанда Гарвард мектебінің немесе кез келген бизнес мектебінің 
студенті білім алу барысында жүздеген кейс жасап шығарады екен, сонда жыл сайын бұл мектепте кейс 
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жинағына еніп отыратын жүздеген жаңа кейстер мен  оларды толықтырып отыратын әдістемелік құралдардың 
шығып отыратынына толық көз жеткізуге болады.       

Манчестер мектебі XX ғасырдың басындағы Гарвард бизнес мектебінің идеяларын ары қарай дамытушы 
мектеп болып табылады, олар Гарвард мектебі негізін қалаған кейс әдісінің теориялық негіздеріне сүйенеді, 
бірақ басқа қырынан дамытуды қарастырады. Бұл мектеп өкілдері осы әдіс туралы теориялық білімдердің 
аясында қалып қоймай, оны практика жүзінде қолдана білу дағдысын дамытуды басты талап етіп қойған. 
Манчестер мектебі Гарвард мектебіне  қарағанда жағдаяттарды қысқаша сипаттауды, олардың шешімідерін тез 
әрі ашық түрде табуды және талқылауды топпен жүргізуді ұсынады.  

Кеңестік дәуірдегі біздің елімізге  кейс әдісін өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарында экономика 
пәнінің оқытушылары алып келген. 1924-1925 жылдары Гарвард университетінің  «Экономика» сериясы 
бойынша шыққан журналдар жинағында оқытушылар кейс әдісімен кеңінен таныса бастайды. 1926 жылдың 
қыркүйегінде Ресейде кеңестік партия мектептерінде экономика пәндері оқытушыларының ғылыми-
тәжірибелік конференциясы өтеді. Осы конференцияда оқыту әдістемесінде кеңінен қолданылып жүрген 
әдістер, жобалық әдіс және кейс әдісі қарастырылады.  

Қазіргі заманғы  оқыту әдістемесінде  кейс-стади амал-тәсілдерін жан-жақты зерттеп, оларды қолданысқа 
енгізуді қарастырып жатқан көптеген ғалымдар бар. Солардың қатарында С.Д. Смирнов, М.В. Антипина,                     
Л. Барис, В.А. Ясвин, К. Кристенсен, Э.Хансен, М.В. Коротков, М.В. Кларин, А.И. Наумова, А.М. Зобина,  
М.С. Керимбаева, В.А. Канн-калик, Н.Д. Никандров, Б.Н. Киселева, И.В. Липсина, Г.А. Полонский, Д.Экинсон, 
И.Уилсондардың есімдерін атап өтуге болады.  

Кейс амал-тәсілінде басты назар студенттердің ұсынылған реальды немесе қиялдық (алдын-ала құрас-
тырылған) жағдаяттарды талдауы және осы жағдаятқа өзіндік баға беруі, өзінің ой-пікірін нақты әрі толық 
айтып беруі және  т.б. шәкірттің жекетұлғалық қабілеттерін жетілдіруге аударылады. Сонымен қатар 
студенттердің бойында жаңа қасиеттер мен іскерліктерді қалыптастыруға, әр түрлі проблемаларды талдауға 
және оларды шеше білу қабілетін дамытуға және ақпаратпен жұмыс жасауды үйретуге үлкен көңіл бөлінеді. 
С.Д. Смирновтың пікіріне сүйенетін болсақ, «В кейсе (буквально-частный случай, конкретное дело) 
описывается конкретная ситуация, которая могла иметь место или реально происходила. Рассматриваются 
факты, решения, принятые в течение определенного времени, которые описываюстя не как абсолютно 
исчерпывающие, а скорее как система ориентиров. Недостающую информацию участники обсуждения и 
принятия решения (включая студентов) могут домысливать и строить на основе этого прогноза». [1,201] 

Кейс- бірегей ақпараттық кешен, ережеге сәйкес ол үш бөліктен тұрады: кейсті талдауда қолдануға болатын 
қосымша ақпараттар, нақты жағдаяттар сипаттамасы және кейске арналған тапсырмалар. Кейстердің 
көптүрлілігіне қарамастан барлығының да типтік құрылымы төмендегідей  болады: 

- жағдайлар – кездейсоқ жағдай, түйінді мәселе, шынайы өмірден алынған  оқиға; 
- жағдайдың толық сипаты  –  хронологиялық жағдай, тарихи жағдай, жағдай барысында орындалған іс- 

әрекеттердің немесе жағдайға қатысушылардың ерекшеліктері; 
- автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру; 
- кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар; 
- қосымшалар. 
Көлеміне келетін болсақ, бір беттен басталып бірнеше бетке дейін құрала береді, олар баспа түрінде болады 

және мультимедиалық материалдар мен  видеоматериалдарды қамти алады.  
Кейс әдісі – талдау әдістерін қамтитын жалпы білімнің технологиялық ұғымы. Кейс әдісі арқылы нақты 

жағдайлар тұрғысынан академиялық теорияларды көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс студенттердің пәнге 
деген қызығушылықтарын оятып, оны терең меңгеруге, білім алу барысында алған ақпараттарын өңдеп, 
талдауға ынталандырады. [2] 

Оларды құрудың негізгі сатылары төменде  көрсетілгендей белгіленген:  
- білім жүйесіндегі кейстің алатын орнын,  мақсатын  анықтау; 
- тақырып моделін құру немесе таңдау; 
- әр түрлі жағдайларға критерийлерді тағайындау; 
- қажет ақпарат көздерін белгілеу; 
- қосымша ақпаратты жинау барысындағы орындалатын іс-әрекеттер жоспарын  құру; 
- сараптама жасау, оны қолдану барысында әдістемелік материалдар дайындау. 
Кейс әдісін қолдану барысындағы оқытушының іс-әрекеті екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңге кейс 

(жағдай) таңдап алу және сұрақтар құрауға арналған шығармашылық жұмыс,  жағдайларды тақырыпқа сәйкес 
таңдап алу,  мақсат пен міндеттерді анықтау,  жағдайды құрастыру және суреттеу жатады. Ал екінші кезеңді 
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оқытушының аудиториядағы іс-әрекеті құрайды. Аудиториядағы кейс әдісін қолдану кезеңі төмендегідей 
кезеңдерді қамтиды:  

- кейске кіріспе;  
- жағдайдың талдануы (шағын топтарда); 
- пікірталас; 
- қорытынды шығару. [3] 
Шын және ойдан шығарылған жағдайларға негізделген қысқа мерзімді оқытуға арналған интерактивтік 

технология болып табылатын кейс әдіс іоқушылардың бойында жаңа қасиеттер мен іскерліктерді қалыптас-
тыруды көздейді. Сондай-ақ тілді оқыту барысында студенттердің  әр түрлі проблемаларды талдау және 
оларды шеше білу қабілетін дамытуға, ақпаратпен жұмыс жасауды үйретуге де үлкен  мүмкіндік туғызады. 
Кейстермен жұмыс жасау технологиясында  кейс материалдарын зерттеушілердің жеке өзіндік жұмысы, негізгі 
мәселені енгізуге және оны шешуге байланысты шағын топтармен жұмыс жасау және жалпы дискуссиядағы 
шағын топтардың белсенділіктері өте маңызды рөл атқарады.  

Кейс әдісі арқылы келесі дағдыларды дамытуға болады: 
1. Аналитикалық дағдылар. Аналитикалық дағдыларға   деректерді мәліметтерден айыра білу шеберлігі, 

ақпараттардың маңызды және маңызды емес екенін, оларды дұрыс талдай білу, оларға қол жеткізу, жіберіп 
алған ақпаратарды тауып, оларды қалпына келтіру шеберлігі,  нақты және логикалық ойлау қабілеті және т.б. 
жатады. Бұл дағдыларды меңгеру  ақпарат сапасы төмен болған жағдайда өте маңызды. 

2. Тәжірибелік дағдылар. Кейсте көрсетілген нақты жағдайлармен салыстырғанда мәселе күрделілігінің  
төмен деңгейі экономикалық теорияларда, онда қолданылатын әдістер мен принциптерде тәжірибе 
дағдыларын жүйелеуге мүмкіндік береді. 

3. Шығармашылық дағдылар. Кейс әдісінің өзін ғана қолдану арқылы мәселені шешу мүмкін емес,  
сондықтан  альтернативті шешу генерациясының шығармашылық дағдылары өте маңызды. 

4. Коммуникативті дағдылар. Олардың ішінен атап өтетініміз: дискуссияны жүргізу шеберлігі, пікірталас 
кезінде өзінің  айтқан ойына, пікіріне қоршаған адамдардың көзін жеткізу. Көрнекі материалдарды, құрал-
дарды және басқа медиа заттарды қолдану, топтарға бірлесу, өз көзқарасын қорғау, оппоненттердің көзін 
жеткізу, қысқа да нұсқа есеп дайындау. 

5. Әлеуметтік дағдылар. Нақты әлеуметтік дағдыларға адамдардың өзін - өзі бағалау тәртібі, тыңдай білу, 
дискуссияны қолдау немесе қарама – қарсы көзқарас білдіріп, оны дәлелдеу, өзін- өзі ұстау және т.б. дағдылар 
жатады. Олар кейсте талқылау барысында қалыптасады. 

6. Өзіндік саралау дағдысы. Пікірталас кезінде келіспеушілік басқалардың және өзінің пікірін жете түсінуге 
және талдауға септігін тигізеді, осылардың нәтижесінде өзіндік саралау дағдысы қалыптасады. [4] 

Соңғы кездері көптеген жоғары оқу орындарында қолданылып жүрген кейс әдісінің маңызды ерекшелігі 
оның оқыту әдістемесінде қолданылатын басқа әдістермен тиімді үйлесуі болып табылады.  

 
Резюме 

В данной статье рассматривается один из современных технологий обучения  метод  кейс-стади. Автором 
представлена  информация об истории разработки данного метода, описываются подробно структура и этапы 
организации работы с кейсом. В заключение, автор обосновывает неоспоримую роль метода кейс-стади в 
преподавании языков и подготовке будущих  специалистов.   

 
Summary 

One of the modern technologies of teaching the method of case studies is considered  in this article. The article contains 
information about the history of  development case- study, it describes in details  the structure and stages of work with 
method. In conclusion, the author proves the indisputable role of the method of case studies in language teaching and training 
of future specialists. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ 
 

Г.С. Майлыбаева – магистрант, Абай атындығы ҚазҰПУ 
 
Аңдатпа: Мақалада Абай Құнанбаев шығармаларындағы әлеуметтендіру мәселесіне тоқталар болсақ, 

адамды қоршаған орта – табиғаттың бір бөлігі дей келе, табиғаттың адам баласына берген керемет сыйы - 
туылғаннан бастап білуге, түсінуге деген ұмтылысы деп есептейді. Бірақ, бала өсе келе осы қасиетті біртіндеп 
жоғалта береді. Ұлы ойшыл адамның ойы мен санасы оқу іс-әрекеті кезінде қалыптасады деп тұжырымдайды: 
«Кей қасиет туа бітеді, ал кейбірі еңбек арқылы қалыптасады». Абай тұжырымның «Отыз сегізінші сөзінде» 
тереңдете келіп, ғылымның, білімнің пайда болып, қалыптасуын және әлеуметтік рөлін былай пайымдайды: 
«Адамның ғылымы, білімі, хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтық 
бірлән табылады». 

Тірек сөздер: әлеуметтену, мәдениеттендіру, адамзаттандыру, тәрбиеші, ұстаз.  
 
Қазақстан Республикасы білім жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасында «әлемдік білім беру 

кеңістігіне ықпалдастырылған және жеке тұлға мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын көп деңгейлі 
үздіксіз білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру үшін білім беруді дамытудағы стратегиялық басымдық-
тарды белгілеу», - деп атап көрсетілген болатын. Осыған орай, егеменді еліміздің дамуына негіз болатын бір-ақ 
нәрсе бар, ол бастауыш сынып оқушыларының білімді, бәсекелестік қабілеті бар, дербес, шығармашыл, өзін-
өзі жүзеге асыра алатын жеке тұлғаны әлеуметтендіру мәселесі қазіргі таңдағы көкейкесті мәселелердің 
екендігінде[1]. 

Жалпы әлеуметтендіру мәселесі бойынша ғалымдардың зерттеу жұмыстарына тоқталар болсақ, 1878 жылы 
американдық әлеуметтанушы Ф.Г.  Гидденс «Әлеуметтендіру теориясы» атты кітабында алғашқылардың бірі 
болып, «әлеуметтену» терминін пайдалана бастады. «Әлеуметтену» сөзінің синонимі «адамзаттандыру», ал 
әлеуметтендіруге тепе-тең «мәдениеттендіру», яғни балаға сыртқы ортаның әсері арқылы әлеуметтік 
тәжірибесін меншіктеу. Әлеуметтік қатынастар арқылы оқушы әлеуметтену жолынан өтіп, өмірлік тәжірибесі 
арқылы қоғамдағы бәсекеге қабілетті әрекет иесіне айналады. Ал бұл тәжірибе оның жеке дамуына айналып 
өңделеді, толықтырылады және қандай да бір уақыт өткеннен соң белгілі бір жеке тұлғалық жетістіктері 
есебінде қоғамдық мәдениетке қайтып оралады [2]. Әлеуметтену дегеніміз – бала дамуының әлеуметтік 
кезеңдерін қамтитын және оның әрбір кезеңі белгілі бір анықталған мәселелерді шешу мақсатына жауап 
беретін, өмір бойы созылатын үздіксіз үрдіс. Осы тұрғыдан қарастырғанда аталмыш үрдіс бала дамуының 
әлеуметтік кезеңдерін қамтиды және оның әрбір кезеңі белгілі бір анықталған мәселелерді шешу мақсатына 
жауап береді. Егер адам балалық шағында әлеуметтік нормалармен қаруланған болса, есейген шағында оның 
сана-сезімі жоғарылап, тұлға болуға деген қажеттілігі дамиды, сондықтан бастауыш мектеп оқушыларын 
әлеуметтендіру мәселесіне бірқатар ғалымдар ғылыми еңбектеінде үлкен мән берген.  

А.Н. Лук өз еңбегінде адамның әлеуметтік құзырлы әрекетін дамыту ең алдымен әлеуметтік құзырлы 
ойлауға байланысты екенін алға тартса,  Б.А. Тұрғынбаева әлеуметтік құзырлы әрекетті жаңалықты сезіну, 
яғни тосын жағдайларға табандылық таныта білу, еңбектің нәтижесі бастауыш сынып оқушысын жоғары 
көңіл-күйге бөлеп, жаңа істерге ынталандыратынын айтады. 

И.Р. Халитова: «Әлеуметтік педагогика» оқулығында, оқытып, тәрбиелеу ісімен шұғылданатын арнайы 
білімі бар адамды «оқытушы», «мұғалім», «ұстаз», «тәрбиеші» деп атап, оған ізет, құрмет көрсету халқымызда 
ертеден –ақ қалыптасқан дәстүр екендігін, заман өзгеріп, қоғамның дамуына байланысты жаңа кәсіп түрлері де 
пайда болғандығын айтады. Кейінгі кезде педагогика саласында осындай мән беріп келе жатқан кәсіп түрінің 
бірі -әлеуметтік педагог кәсібі екендігін дәлелдеген.  

Абай Құнанбаев шығармаларындағы әлеуметтендіру мәселесіне тоқталар болсақ, адамды қоршаған орта - 
табиғаттың бір бөлігі дей келе, табиғаттың адам баласына берген керемет сыйы - туылғаннан бастап білуге, 
түсінуге деген ұмтылысы деп есептейді. Бірақ, бала өсе келе осы қасиетті біртіндеп жоғалта береді. Ұлы 
ойшыл адамның ойы мен санасы оқу іс-әрекеті кезінде қалыптасады деп тұжырымдайды: «Кей қасиет туа 
бітеді, ал кейбірі еңбек арқылы қалыптасады». 

Абай «жетінші қара сөзінде» баланың ақыл-ой, қабілеттілік туралы мынадай пікір айтады: «Жас бала 
анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Біреуі - ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, таппайды. Біреуі білсем екен деп, не көрсе 
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соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып дәмін тартып қарап, тамағына, 
бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа 
да тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл не?», деп «ол неге үйтеді?», «бұл неге бүйтеді?» деп, көз көрген, құлағы 
естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен 
деген». Бастауыш сынып оқушылары да оқу-тәрбие үрдісінде өздерінің мінез-құлықтарының әрқилылығына 
байланысты сабақты қабылдау реті, оқуға деген талпынысы да әрқалай болады, сондықтан олармен 
әлеуметтендіру жұмыстарын жүргізу барысында үлкен нәтижеге жете аламыз[3]. 

Бастауыш мектептің 1-сынып оқушылары Абайдың өз сөзімен айтсақ, «білсем екен, көрсем екен, үйренсем 
екен» деген жан құмарының басымдығымен қатар қайратының әлсіздігі, әсерленгіштік пен жақсы оқуға 
ұмтылумен қатар бір нәрсеге ұзақ көңіл қоюының қиындығы, зейінділігі жақсы болғанымен, табандылығы 
нашар. Сол себепті психикасы тұрақсыз, ал бұл бастаған ісін соңына жеткізу, әр нәрсені өз уақытында атқару, 
асықпай тиянақты істеу, өзін тежеу, артын ойлау, кешіктірмеу, сабаққа кешікпеу, үй тапсырмасын уақытылы 
орындау, оқытушының айтқандарын көңіл қойып тыңдау сияқты іс-әрекеттеріне кедергі келтіреді. Мұның 
барлығы, бір сөзбен айтқанда, - тәртіп делінеді. Осылардың бәрін орындау тәртіптілікке қатысты. Сондықтан 
1-сыныптан бастап-ақ оқушыларды тәртіпке бағынуға тәрбиелеу кейінгі сыныптарда, тіпті бүкіл өмірінде аса 
маңызды. Сондықтан осы сынып оқушыларын тәртіпке бойынсынуға тәрбиелеуде Абай шығармаларын тиімді 
пайдалануға болады. Мәселен, ақынның 32- қара сөзіндегі пікірді арқау етіп, оқушыларға оқудағы мақсат білу, 
білмекке ұмтылу, ал білу деген көргенін, естігенін көңілге түйіп, тағы да білмегенін білу үшін пайдалану. 
Мұны 19-қара сөзіндегі «естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады Сол естілердің естіп 
білген жақсы нәрселерін ескермес, жаман дегеннен сақтаса, сонда іске жарайды. Мұндай сөздің есіткенде 
жайқақтап салғырттанып не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп 
тұшынбаса ондай адамға  сөз айтып сөз айтып не керек», - деген үзінділер мен өлеңдеріндегі осы секілді 
пікірлерді пайдалануға болады. Бұлар, әрине бала ұғымына ауыр да болар, дегенмен, ұстаздар көмегімен 
игертуге болады. Бұлар арқылы оқушыларға мұғалімнің айтқандарын көңіл қойып тыңдау, оларды түсінуге 
ұмтылу, оларды орындау, әр нәрсені өз кезінде атқару – тәртіпке бойсынудың шартты екендігін ұғындырумен 
қатар, тәртіп – ілудің, үйренудің негізгі қағидасы екендігін саналарына сіңіруге болады. Мұнда тәртіпке 
бойсыну ең алдымен оқушының өз басына қаншалықты пайдалы екендігі Абай шығармалары арқылы 
ұғындыру мүмкіндіге мол. Айталық, 32-қара сөзден мынадай үзінділерді оқушыларға жаттатып, әр кез 
ескерудің үйрету пайдалы әдет-дағдылар қалыптастырудың кепілі: 

1. Бір ғана білмектің өзін дәулет біл.  
2. Білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді білсем екен деп үміттен.  
3. Әрбір естігеніңді, көргеніңді жақсы ұғынып ал.  
Немесе 19- қарасөзінен: 
1. Естіген жақсы нәрселерді ескер, жаманнан сақтан.  
2. Есіткеніңд  қайта сұрап ал.  
3. Есіткеніңді ұғайын деп ұмтыл, т.б. 
Абай қазақ халқының әлеуметтік дамуын еңбекпен байланыстырады. Еңбектің терең әлеуметтік мәнін 

түсіндіреді. Ол «Еңбек жоқ, қарекет жоқ қазақ кедей, тамақ аңдып қайтеді тентіремей?» деп қынжыла  жазды. 
Еңбек етуші адамға шаруашылық жүргізгенде «жинақылық керек, әрбір жинақылық кеніш болады» деп, 
еңбекті ұтымды жүргізуге насихаттайды.  

Еңбектің сипаты мен мазмұнына ерекше мән берген Абай:  
    Түбінде баянды еңбек егін салған, 
    Жасынан оқу оқып, білім алған,-  

деп, егін салу мен білім алудың баянды еңбек екенін қорытады. Баянды еңбекті ол материалдық игіліктерді 
өндірудің және адамның мұқтажын қанағаттандырудың маңызды көзі деп түсінді, яғни  

Абай қазақ қоғамын дамытудың халыққа білім беру, олардың ғылымға тарту деп есептеді. Ғылымды ол 
әлеуметтік жағдайларды жақсартудың ғана бірден-бір құралы, деп қарай отырып, ғылымды игеру бүкіл 
прогреске жететін жол деп түсіндірді.  

Ұлы ойшылдың пікірінше, ғылымды біз жанымыздан шығара алмаймыз, жаралып, жасаалып қойылған 
нәрселерді сезбеппіз, көзбен  көріп, ақылмен білеміз. 

Абай тұжырымның «Отыз сегізінші сөзінде» тереңдете келіп, ғылымның, білімнің пайда болып, қалып-
тасуын және әлеуметтік рөлін былай пайымдайды: «Адамның ғылымы, білімі, хақиқатқа, растыққа құмар 
болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтық бірлән табылады». 
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Абай ғылымда абстрактілі ойлаумен қатар нақты фактілерге сүйенудің маңыздылығын атап көрсетеді және 
ғылымда қолданылатын бақылау әдісінің рөлін  мезгейді. Ғылымда әр нәрсенің өлшеуі бар, оның өлшеуін білу-
бір үлкен керек іс деп, ғылым танудың маңызды принципін негіздейді және жолын байқатады. 

Ғылымның бірден-бір мақсаты-қоғамды ақпаратпен  қамтамасыз ету: «Ол хабарлардың ұнамдысы  ұнамды 
қалпымен, ұнамсызы ұнамсыз қалпымен, әрнешік өз суретіменен көңілге түседі. Ақпаратты «көп жинағаны 
бар адам» сынап, орындысын, орынсызын-бәрінде бағанағы нәрселерінен есеп болып, қарап табады.  

Абай ғылыми зерттеулер кәсіби деңгейде жүргізілгенде ғана жақсы нәтиже береді деп түсінді.  
Қоғамның болашағы саналаты н жастарға бағыттап жазған өлеңдері мен қара сөздерінде оларды жағымсыз 

жәйттерден сақтандырып, жақсылыққа ұмтылу керек екендігін түсіндіріп, тұлғаны қалыптастыратын 
қасиеттерді белгілеп берді. «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңінде Абай:  

    Бес нәрседен қашық бол, 
    Бес нәрсеге асық бол, 
    Адам болам десеңіз. 
    Өсек, өтірік,мақтаншақ, 
    Еріншек, бекер мал шашпақ- 
    Бес дұшпаның білсеңіз 
    Талап, еңбек, терең ой, 
    Қанағат, рақым, ойлап қой- 
    Бес асыл іс, көнсеңіз,-  

деп, адамды тұлға етерлік әлеуметтік қасиеттерді саралап көрсетеді. Ол тұлға мәселесін әлеуметтендіру 
процесін ұштастырады.  

Әлеуметтендірудің негізгі агенттеріне Абай баланың ата-анасы ағайын-туыстарын, білім мен ғылым 
орындарын, дін мекемелерін, т.б. жатқызады. Осы агенттер арқылы әлеуметтендіру процесі жүзеге асады, 
соның нәтижесінде тұлға қалыптасады.  

Әлеуметтік ортаны, жалпы қоғамды ғұлама Абай адамды жан-жақты етіп қалыптастыратын негізгі социум 
және басты фактор ретінде қарастырады. Сонндықтан ол «Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, 
замндасының бәрі виноват» деген ой түйіндейді. Бұл  жерде Абай адамның қоғам мен қарым қатынасын, 
байланысын терең сараптай келіп, оны қоғамды құраушы элемент және белгілі бір рөлі атқарушы етіп 
көрсетеді. Бұл көзқарсын жалғыздық туралы ой-пікірмен тереңдете түседі. Оның тұжырымы бойынша, 
«Дүниеде жалғыз қалған адам - адамның өлгені». Ірі социум саналатын қоғамдық ортасыз адамның тыныс –
тіршілігі болмайтыны анық. Адамсыз қоғам, қоғамсыз адам өмір сүрмейді.  

Абай ілімінде қоғам мен адамның  даму үрдісі үш сатыға  бөлінеді. Біріншісі – төменгі саты, онда белгілі 
бір  әлеуметтік тәртіп, өмірлік бағдарлар жоқ. Бұл «жарым адамның» ауыр, ұзақ бақытсыз өмірі, ол адамды 
Абай жануарға теңейді. Екінші кезеңде – қоғам белгілі бір тәртіпке ие болады, оны нығайтады, материалдық  
молшылыққа қол жетеді, ақыл-ой рухани  болмыс ретінде жалпы адамзаттың  негізі танылады. Бұл деңгейде 
Абай жеке адамды «адам» деп атайды. Үшінші деңгейде адам таза рухани жолмен кемелдікке жетуі тиіс. Бұл 
шынайы ілімге және мәңгілік қанағаттандыруға апарар жол, оған «толық адам» жетеді [4].  

Әлеуметтік құндылықтарды басты орынға білім мен еңбекті қоя отырып, Абай олардың әлеуметтік 
бағыттылығын атап өтеді. Абай кең байтақ ұлы далада әрқашаш әлеуметтік өмірді  ұйымдастырудың  уақыт 
пен кеңістікте үлкен тұрақты мәні бар екенін және жеке адамдардың материлдық және рухани қырларындағы 
жалпыға ортақ байланыстарына негізделген ірі ауқымды нысаны болғанын көрсете білді.  

 
Резюме 

В статье говорится о вопросах социализации учащихся начальных классов через наследия мудреца народа, 
великого философа Абая. Вместе с тем цель Абая – зто развитие общества, развитие человечности в людях, видеть  
казахскую обществу в ряды передовых культурных стран, то есть его стихи и  сочинения, мировозрительные 
философские рассказы, социально-общественные, этические взгляды, педагогические, психологические мысли 
обосновывают это. 

 
Summary 

In the article are reported about socialization of pupils in elementary class`s through heritage of nations sage and great 
philosopher Abay. Also purpose of Abay – it is a development of society with developing humanity at people, to add Kazakh 
society in the forefront of cultural progressive countries. His poems and works, philosophy stories, social, ethical views, 
pedagogical, psychological thoughts substantiate this. 
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Әлем заманауи Олимпиада Ойындарының жаңаруына, әрине, тарихшы, әдебиетші, педагог, социолог, 

барон Пьер де Кубертеннің күші мен шаһарлығына борышты. 
П.Кубертен 1863 ж. 1-қаңтарда Парижде ертедегі Фред де Кубертеннің ұрпағы , суретші отбасында дүниеге 

келген. Он екі жасында «Том Браунның мектептегі жылдары» атты кітапты оқыған соң, оның дене 
шынықтыруға зор қызығушылығы пайда болды. Бала жасынан-ақ Кубертен ата-анасымен бірге әлемнің 
Италия, Германия, Австрия және Швецария сияқты мемлекеттерінде болды. Жасөспірім шағында бірнеше рет 
Англияға барды. Ағылшын дене тәрбиесі мектебінде үгітшілердің бірі, Томас Арнольдтың философиясы оған 
күшті әсер қалдырды. Білімді Париж лицейінің бірінде бастап, содан соң Париж университетіне түсіп, өнер, 
заң және ғылым бакалавры дәрежесін алып шықты.  Кубертен кейін Париждегі саяси ғылымдарының Ерікті 
мектебінде жалғастырды. Мұнда ол француз философиясы, ағылшын білім беру  тарихын оқыды.   Кубертенге 
гуманитарлық ғылымдар профессоры және риторик, грек тілі мен Ежелгі Грек және Рим империясының 
оқытушысы Карон көп ықпал етті[1]. 

Еуропадағы саяси жағдайлар, әсіресе Пруссияның Францияны тізе бүктіруі Кубертеннің өмірге көзқарасы 
мен тәрбиесіне үлкен із қалдырғанына күмән жоқ. Бұл уақытта Франция үлкен держава ретінде даму шағында 
болатын. Германия мемлекеті әлемдік  деңгейге шықты және Германия білім жүйесі өте жақсы деңгейде еді. 

Билл Генри, американдық жылнамашы (1981) Кубертеннің осы уақыттағы өмірін былайша суреттейді: 
«Жас Кубертеннің Олимпиада ойындарын қайта жаңғырту идеясына берілуі соғыстан кейінгі кезең еді. 
Германия Францияны 1870 ж. тізе бүктірді. Басқа да француз жастарының бірі ретінде ол болашағына сенімсіз, 
көңілі тоймайтын.» 

Аласа бойлы болса да, Кубертен анық және нақты сөйлейтін, мықты жобалары бар, күші мол адам еді. 
Осылайша Кубертенді замандастарының біразы сипаттайды. 

Жас Кубертен Франциядағы ағарту жүйесінің барынша дамуы мен француздардың адами қасиетінің даму 
барысын көріп өсті. Б.Генридің айтуынша, Кубертен өз назарын орасан зор империя басында тұрған 
Ұлыбританияға аударды.  Сонымен қатар, ол ағылшын қоғамын итермелеуші күші, соның ішінде өзінің 
философиялық тұжырымдамасының қалыптасуына шешуші әсер еткен, Т.Арнольдтің педагогикалық мұрасын 
зерттеуге мақсат қойды [2]. 

Томас Арнольд (1795-1842) – заманауи дене тәрбиесі жүйесінің негізін қалаушы. 1827 ж. Регбидегі 
колледждің ректоры болған уақыттары, ол Англиядағы көптеген оқу орындарына тән жағдайлармен бетпе-бет 
келді.  Нәтижесінде Т.Арнольд болашақ ұрпақ тәрбиесімен айналысатын колледждер моральдік азғындықтың 
ортасы; қылмыстың түрлері мен маскүнемдікке толы, жалғандық, үлкендердің кішіге зорлық көрсетуі, 
тәртіпсіздік, мектеп ережелерін орындамау, жалқаулық пен жұмыстан қашу тәрізді бейморальдік жағдайларға 
толы деп қортындылайды.  

Т.Арнольд колледжде жұмыс істеген 14 жылда түбегейлі жаңа тәрбие жүйесін құрды, оның негізгі бағыты 
спорт және дене тәрбиесі болды. Спорт – жастарды ересек өмірге дайындайтын тиімді әдіс екендігіне сенді. 
Т.Арнольд педагогикасының басты идеясы – нақты жасап шығарылған спорт жарыстары мен  ұжымдық 
қағидаттарына негізделген спорттық командаларының қарым-қатынас ережелері,  өзара көмек және спорт пен 
дене тәрбиесін ұйымдастыру шарттарымен реттелетін әділ ойын. Т.Арнольд құрған спорттық команда өзін-өзі 
басқару негізінде әрекет етті. Сондықтан Регбидегі колледждің спорттық клубы басқаға үлгі болды. Крикет, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

241 

қайық есу, регби, футболмен қоса, жастардың спорттық өміріне жүзу, семсерлесу, бокс және т.б. спорттың 
түрлері ене бастады. Спорт жүйесі педагогикамен тығыз байланыста дамыды.  

1886-1887 жж. Пьер де Кубертен дене тәрбиесі мәселелерін қамтыған бірқатар мақалалар басып шығарды. 
Ол мақалаларында замандастарын шетел спортын көшірмелемей,  тың зат ойлап шығаруға және жастар 
тәрбиесінде әскери тәртіп қолданбауға шақырды.  

70-жылдары Франция үкіметі ұлтының физикалық ахуалын жақсарту мақсатында мектеп бағдарламасына 
неміс  тәжірибесіне бағдарланған гимнастикалық жаттығуларды енгізуді міндеттеді. Реформаторлар үкіметтен 
тәрбие жүйесін жетілдіруге әртүрлі елдердің жетістіктеріне негізделген салмақты  шара талап етті. Сол 
міндетті Кубертенге алдыңғы қатарлы елдердің білім жүйесінің құрылымын зерттеп, француздың тәрбие 
жүйесін дамытуға арналған ұсыныс жасауға тапсырма берілді. Тапсырма бойынша Кубертен елдің білім беру 
және тәрбие жүйелеріне түбегейлі өзгеріс әкелетін ұсыныс жасады. 

Кубертен Германияның тұрпайы әрі әскериленген дене тәрбиесі жүйесінен бас тартып, елде ойынға және 
демалуға бағдарланған ағылшын жүйесін жетілдіруге  кеңес берді.  

Әртүрлі елдердегі қозғалыс белсенділігі мен спорттың адам денсаулығына, мәдениетіне, білім беру және 
тәрбиелеу әрекетіне оң әсерін зерттей келе, Кубертен өзінің спортқа деген көзқарасын өзгертті. Ол спорттың 
халықаралық қарым-қатынас, елдер арасындағы бейбітшілік пен өзара ынтымақтастықты нығайтатынын 
түсінді. Соның нәтижесінде Кубертен XIX ғасырдағы дене тәрбиесі мен спорт ахуалын зерттеп қана қоймай, 
оның тарихын да ашуға бел буды [3]. 

Пьер де Кубертен француз үкіметіне өзінің олимпиадалық идеясын, ойын ұсынды. Ондағы мақсат – 
халықаралық ынтымақтастықты кеңейту үшін халықаралық деңгейде жарыстар ұйымдастыру еді. Алайда, 
оның ұсынысын Франция басшылары салқын қабылдады, сондықтан ол бұл идеясын Еуропа мен АҚШ 
мемлекеттеріне үгіттеуге тура келді. 

Кубертеннің Олимпиада ойындарын қайта жаңғыртуға бағытталған жобасы көптеген мемлекеттердің 
ұлттық спорт федерациясына, сол сияқты мемлекеттік органдарға мемлекеттік саясат пен ұлттық мансапты 
көтеруге тиімді тетіктердің бірі болды. 

Кубертеннің айтуынша, Олимпиада ойындарын жаңғырту компаниясы/шаралары 1887 жылдың 30 тамызда 
басталды. 1888 жылы Кубертен «Воспитание в Англии», ал бір жылдан соң «Английское воспитание во 
Франции » атты екі кітабын басып шығарды. 

1888 ж. 1-шілдесінде Франция білім беру министрлігі құрған физикалық жаттығуларды енгізу туралы 
Комитеттің жиналысында Кубертен  Олимпиада ойындарын қайта жаңғырту идеясының қағидаттарын 
баяндап берді. Десек те, тек олимпиада қозғалысы негіздерін қалауды мақсат ететін Комитет бұны аса 
қабылдай қоймады [4]. 

«Компания, длившаяся 21 год» (1908) атты еңбегінде Кубертен өз идеясын былайша баяндайды: «Ежелгі 
тарихтан Олимпиададан басқа ешқандай өзге ой мені ойландырмады. Мәні мен материалдық жағынан шынай 
адами әрекет жасалатын бұл тарихи орын, ертегі қала  – өмір бұлағы іспеттес. Менің балалық санамда бұл қала 
колоннада және порттарымен есімде қалды. Олимпиада ойындарын қайта жаңғырту ойымнан бұрын, осы 
қираған орындарын, өткен кескінін қалпына келтіруді армандадым. Германия Олимпияның осы жерлерін 
тауып алды, неге Франция оның даңқын қайта шығармайды деп ойладым. Әлемде спорттық интернацио-
нализм өз рөлін атқаратын уақыт келді». 

Айрықша ұйымдастыру қабілеті бар, істің адамы Кубертен гректердің 1859-1889 жылдар аралығында 
өткізген жарыстарының осал тұстарын ескеріп, Олимпия ойындарын қайта жаңғырту ісіне бірқатар елдердің 
көрнекті спорт қайраткерлерін тартуға және ойынға халықаралық сипат беруді көздеді. Осы мақсатта 1889-
1890жж. түрлі елдердің мамандарымен хат алысады, спорттың кейбір түрлері бойынша бірқатар халықаралық 
жарыстар ұйымдастырады, АҚШ және Ұлыбританияға іскерлік сапармен барады. Кубертен АҚШ 1889 ж. 
физикалық дайындық мәселелеріне арналған ғылыми-практикалық конференцияның қатысушы ретінде 
барады және бұл оның осы елде бірінші рет болуы еді. Содан кейін 1890 ж. Парижде ол осы типтес ғылыми 
когресс ұйымдастырады. Конгресс туралы газет мақалалары Кубертенді танымал етеді және танымалдылығы 
арқылы Англия, Солтүстік Американың спорттық ұйымдарымен тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік 
туғызады. Осы жылы Францияның спорт қоғамы одағы құрылып, оның алғашқы бас хатшысы етіп Кубертенді 
сайлайды. 1892 ж. Сорбонн университетінің үлкен залында Одақ ассамблеясы өтіп, Кубертен «Физические 
упражнения в современном мире» тақырыбында баяндама жасайды. Бұл оның спротты интернализациялау 
ісіндегі алғашқы қадамы еді және Олимпиада ойындарын жаңғырту туралы алғашқы қоғамдық сөз сөйлеуі 
болатын. Баяндамасының соңында Кубертен былай деді: «Соғысты жоюды қалайтын кейбір адамды арман-
шылдар деп атайтындар қателеседі. Екінші бірі соғыстың алдын алуды ұсынады, бұл да утопия емес. Телеграф, 
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темір жолдар,телефон, ғылыми когресстер мен көрмелер осы мақсат үшін жасалады. Спорттың да рөлі зор. 
Жауынға қарамастан, футбол матчын көруге келетін 30000 адамды көргенде, менің тым асыра кетпегеніме көзі 
жетеді. Өзіміздің жүгірушілеріміз бен қылышкерлерімізді шетелге шығарайық. Сонда спроттың нәтижесін 
көріп, бағалаймыз. Өмір талабымен Олипиада ойындары атты институтты жетілдіреміз». 

АҚШ пен Ұлыбританиға саяхаттың нәтижесінде Кубертен дәрігер Уильям Пени Брукс, Олимпиада қоғамы 
және Ұлттық олимпиада ассоциациясының негізін қалаушы (1895) Мач Венлок (1890),  Принстон универси-
тетінің саясат ғылымдарының профессоры Уильям Слоэнмен және өткен жүзжылдықтың 70-жылдарында 
жүгіріс пен ескектен бірнеше дүркін жеңімпазы Чарльз Гербетпен танысып, олардан үлкен қолдау тапты.  

Кубертен бұл тұлғалардың іс-әрекетін жоғары бағалады. Атап айтқанда, 1890 ж. Брукс туралы: «Брукс 
өзінің 82 жасына қарамастан, белсенді, ширақ және спорттағы байланыс үшін көп қызмет етті,» – деп жазады. 
Кубертеннің пікірі бойынша, Слоэн америка университеттерінде Олимпиада ойындарының дамуы үшін көп 
әрекет қылды. Халықаралық Олимпиада Комитетінің 1894 ж. Парижде шыққан бірінші бюллетенінде: «1893 
жылдың күзінде АҚШ-тан оралдым... Чикогда тамаша спорт клубына бардым, Сан-Францискода Олимпиада 
клубында болдым. Ат басын тіреген барлық университеттерде  Олимпиада ойындарын қайта жаңғырту идеясы 
зор ынтамен қабылдады. Нью-Йоркта университет клубында ас берген Уильям Слоэн ерекше ықыласпен 
қабылдады.»[5]. 

Кубертен мақсатқа жету үшін белсенді түрде тәжірибемен де айналысты. 1892 ж. қазан айында ол 
Францияға ағылшын ескекшілер командасын шақырды (ол уақыттары ағылшындар есуден бірінші орында 
тұрды). Содан кейін Кубертен Хенлиде  француз  спортшыларын кемелер сайсына дайындай бастады. Әрине, 
ұйымдастыру барысында көптеген щр 9 мәселелер туындады: құрама командаға кімді шақырту, шығындарды 
және ақы төлеу сұрақтары, «әуесқой деген кім» тәрізді. Француздың екі қоғамында ақшалай сыйақы берілетін. 
Дегенмен, мұнда Кубертен ақшалай сыйақы беруге тыйым салатын ағылшын ережесін қабылдатуға зор күш 
салды. Англия француз командасын қабылдай ма деген сұрақ туды. Өйткені ағылшындарақшалай сыйақы 
алатындарды ғана емес, сол сияқты жұмысшы отбасынан шыққан адамдарды да жарысқа қатысуға жібермей-
тін. Кубертеннің күш салуының арқасында, ағылшын-француз спорт саласындағы байланысты шиелендірмеу 
үшін  мүмкіндік берді. 1890-1892 жж. Кубертен мен оның жақтастары  француз мектептеріне дене тәрбиесін 
енгізуге ат салысты. 

1891-1894 жж. аралығында қалыптасқан ағылшын-америка-француз одағы нәтижесінде Кубертен спорт 
саласындағы алмасу мен Олимпиада ойындарын қайта жаңғырту идеясын таратты. Мысалы: 1894 ж. қаңтарда  
Париждегі Сорбонн университетінде өтетін құрылтай Конгресі алдында бір ай бұрын,  Кубертен 
циркуляр/нұсқау хат таратты, онда: «Ең біріншіден, Ежелгі Грецияда қалыптасқан спорттағы адамгершілік пен 
бекзаттықты сақтап қалу маңызды, себебі заманымыздың тәрбие үдерісінде маңызды орын алады. Екіншіден, 
адамның олипиадалық спортшыны ақылы гладиаторға айналдыру талпынысын тоқтату қажет. Әуесқой 
спортшылар ережесінде де қарама-қайшылықтар бар. Соңғы мәселе – Олимпиада ойындарын 4 жыл сайын 
ұйымдастыру жөнінде халықаралық келісімді дайындау. Реформа қажет, сондықтан оны жасамас бұрын, 
талқылап алу қажет.»  

Американдық тарихшы Дж. Лукас атап көрсеткендей, 1892 ж. Франция спорт қоғамы Одағы Ассамблея-
сынан соң, Кубертен олимпиадалық идеясын ұлттық деңгейде дамытып қоймай, халықаралық арена көлеміне 
шығару қажет екендігіне көзі жетті. Ағылшын және америка атлетикалық қоғамдары арқылы ол құрылтай 
конгресті шақыруды дайындайтын Комитет құрады. 

1890-жылдары Кубертен Парижде доминикандық лицейді басқарған, доминикандық шіркеуші Генри 
Мартин Дидонмен (1840-1990) байланыс жасайды. Лицейде түрлі спорттық бағдарламалар ұйымдастырады. 
Лицейдің кіре берісінде латын нақыл сөз тіркесін «Тезірек. Жоғарырақ. Күштірек»  деп оқуға болатын. 
Кубертен «Моральные влияния атлетического спорта» (1897) атты кітабында «Күштірек. Жоғарырақ» деп сөз 
ретін өзгертеді. 

Пьер де Кубертен 1890-жылдың басында әлемде Олимпиада ойындарын өрлетуге алғышарттың пайда 
болғанын түсінді. «XIX ғ. дене тәрбиесі жаттығуларына қызығушылық пайда болды: жүзжылдық аясында-
Германияда, Швецияда, 50-жылдары Англияда, XIX ғ. соңында АҚШ пен Францияда....», – деп жазады 
Кубертен «Олимпийские игры 776г.до н.э.-1896 г.» атты еңбегінде [4,5]. 

 
Резюме 

В статье рассматриваются история возрождения Олимпийских игр в Древний Греции и роль Пьера Кубертена в 
развитии Олимпийских игр. А также говориться о вкладе Пьера Кубертена на  развитие физического воспитание в 
целом. 
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Summary 
The article under  consideration is devoted to the development of the Olympic games.  And also they say about the 

contribution of Pierre de Coubertin of  the  development of physical education. 
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ҚҰДДЫС ҚОЖАМИЯРОВТЫҢ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ ОНЫҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ НЕГІЗІ 

 
Р.Ю. Балтиева – аға оқытушы, магистрант, 

Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті 
                                              

Аңдатпа: Қазақстанның  көп  ұлттық  өнерінің бір бұтағы – қазіргі  заманғы  кәсіби ұйғыр музыкасы.  Бұл 
өнердің тарихи терең тамыры мен заманауи жетістіктері Құддыс  Қожамияровтың  шығармашылығында айқын   
көрініс  тапты. Қазақстан өнер тарихында Қ.Қожамияров – сазгер, педагог, қоғам қайраткері, жазбаша музыкалық 
дәстүрдің, кәсіби ұйғыр музыкасы  мектебінің  негізін қалаған. Бүгінгі заман талабынан туындайтын идеяларға терең 
талдау жасауға теориялық қағидалар мен әдістемелік ұсыныстарды анықтауға мүмкіндік береді. Қ.Қожамияров осы 
ұғымдарды ескере отырып атадан балаға қалатын мұра мен мирасқорлықтың әрі қарай дамуына үлкен үлесін  
қосқан. Өзінің музыкалық шығармаларында ұйғыр халқының мәдени музыкалық  дәстүрлі әндерін пайдаланып, оны 
тамаша білетіндігін көрсетті. Композитор адамзат баласына жинақтаған мәдениет пен тәжірибені  аға ұрпақтан кіші 
ұрпаққа жеткізу, жеке тұлғаның дамуына ықпалын тигізді.   

Тірек сөздер: мәдени  мұра,  өнердің  тарихы, дүниетанымдық  көзқарас, музыкалық дәстүр, музыкалық тарих, 
дәстүрлі  шығармашылық 

 
Қазіргі  кезеңде  өткен  кезеңдерден келіп жеткен мәдени мұра, оның ішінде халықтың  дәстүрлі  шығарма-

шылығы айрықша орын алады. Өткен  құндылықтардың осы заманымызға маңызды сипаты барлығын ескере 
келіп, тарихи мұраларға  аса ұқыпты қарау керек, өйткені қазіргі түсінігімізде олардың бәрі бірдей соңғы 
ақиқат емес, классикалық мұралардың мән-маңызы әлі де ашылуға тиісті. Жас ұрпақ бұрын қалыптасқан  мәде-
ниетке ой жіберіп, өткен  тарихи - философиялық, психологиялық, педагогикалық еңбектер мен әдебиетке 
толғана талдау жасаса және жылдар, ғасырлар бойы тарих қойнауына жасырынған мол тәжірибені меңгер-
генде ғана белгілі бір нәтижеге жете алады. Дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру тақырыбы қоғамда бар-
лық саласын қамти келіп, өркениеттіліктің барлық тарихы арқылы  жүріп өткендей  болады. 

Жас жеткіншектер  көптеген  зерттеушілердің,  аты әйгілі ұлы педагогтар мен ғалымдардың,  әдіскерлердің  
мұрасын  оқып, зер салып, соларды меңгере отырып, өзіндік ой-пікір, көзқарастарын қалыптастырған. ТМД 
елдерінде педагогикалық бағытта Г.Е. Жураковский, З.Г. Нуритдинова, А.И. Марченко, Қазақстанда                    
Т.Т. Тәжібаев, Қ.Б. Бержанов, А.І. Сембаев, Қ.Б. Жарықбаев,  А.К. Көбесов, А.Н. Ильясова, Қ.Шалғынбаева, 
тағы басқа ғалымдар  өз  зерттеулерінде ғылыми пікір айтып,  талай терең қорытынды - тұжырым жасаған. 
Ұлы  ғалымдар Р.А. Арцишевский, М.Г. Аш-манис, А.А. Касьян, Т.И. Ойзерман, А.Г. Спиркин,                           
И.В. Сысоенко, А.С. Тонких, В.Ф. Черноволенко, В.И. Шинкарук және т.б.  тарихи-философиялық  тұрғыдан  
әр түрлі таным-түсінік қалыптастырды,  ғылымның  дамуына өз үлестерін қосты. Психология саласында  
дүниетанымдық көзқарасты  зерттеген ғалымдар  Л.И. Божович, Б.И. Додонова, P.M. Залесский, А.Г. Ковалева, 
И.М. Краснобаева, Н.А. Менчинская, Т.К. Мухина, Т.С. Тамбовцева.                                                                    

Қазақстанның  көп  ұлттық  өнерінің бір бұтағы – қазіргі  заманғы  кәсіби ұйғыр  музыкасы.  Бұл өнердің 
тарихи терең тамыры мен заманауи жетістіктері Құддыс  Қожамияровтың  шығармашылығында айқын   
көрініс тапты. 
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Қазақстан өнер тарихында Қ.Қожамияров – сазгер, педагог, қоғам  қайраткері,  жазбаша музыкалық дәстүр-
дің, кәсіби ұйғыр музыкасы  мектебінің  негізін қалаған. Бүгінгі заман талабынан туындайтын идеяларға терең 
талдау жасауға теориялық қағидалар мен әдістемелік ұсыныстарды анықтауға мүмкіндік береді. [1. 25 б.]  

Қ.Қожамияровтың шығармашылық көзқарасын қарастыра отырып, біз «іс-әрекет», «дәстүр», «мирас-
қорлық» деген ұғымдарды да талдап өтуіміз керек. Өйткені оның шығармашылық көзқарастарын қалып-
тастыруы музыкалық-қоғамдық іс-әрекетімен, дәстүрге, мирасқорлыққа сүйенуіне тікелей байланысты болды. 
Адам іс-қимылының бірде бір өрісінде, әсіресе педагогика саласында, адамдар өзінен бұрын өмір сүргендердің 
тәжірибесінсіз ешбір танымға ие бола алмайды. Әрбір дәуір салттық қатынастар проблемасын шешуде өз 
тәсілдерін қалыптастырады.   Соңғы уақытта  мәдениеттің жалпы прогресінің бір сипаты ретінде тарихқа 
саналы көзбен қарау көкейтестілікке айналып бара жатқанын да атап өтуіміз керек.  

Іс-әрекет” ұғымы екіұшты рөл атқарады: біріншіден, дүниетанымдық, екіншіден іс-қимыл зерттеудің 
тақырыбына айналатын бірқатар әлеуметтік ғылымдардың әдістемелік негіздемесі. Дүниетаным принципі 
санатында “іс-қимыл” еуропа мәдениетінде рационалдығымен сипатталатын тұлғалық жаңа концепциясы, 
немістің классикалық философиясынан бастап, белсенділік пен бастамшылықтың көптүрлі бағыттары 
анықталып, іс-қимылды бүтіндей мәдениеттің негіздемесі мен принциптері ретінде қарастырудың алғышарт-
тары туындағанша пайда болған ұғым қатарында қолданылып келеді.[4.93 б.] 

“Дәстүр” этимологиялық термині (латынның traditio – бірден бірге беру деген сөзінен) өзі бойына  
мұрагерлік  сәттің қажеттілігін сіңіреді. Бұл этимологиялық терминнің мағынасында практикалық барлық 
зерттеулерге қатысты ұғымдардың негізгі мәндерімен алшақтығы көрініс таппайды. Сондықтан да дәстүрдің 
өткендегі көркем тәжірибені қазіргі заманға мұра ретінде тапсыруы ешқандай күмән тудырмайды. Дәстүр 
феноменін зерттеуге қажеттілік педагогика өнері өрісіндегі шығармашылық практикамен ғана алға тартылып 
отырған жоқ. Көркем-педагогикалық дәстүрдің табиғаты мен болмысын, оның қызметін зерттеу теориялық 
тұрғыдан алғанда да ерекше маңызға ие болады. Ол біздің көркемдік дамуымыздың заңдылықтарын ұғынуы-
мызды тереңдете түседі, шығармышылық іс-әрекеттеріміздің тұрақты және өзгеріске ұшырайтын жақтары 
арасындағы диалектикалық байланыстарды, ескі мен жаңаның тәуелді - тәуелсіздігін  анықтауға, қазіргі 
педагогикалық мәдениеттегі өткендегілердің аумағын көрсетіп, сол өткенді қазіргі заман тұрғысынан 
интерпретациялауға (өзінше түсіндіруге) мүмкіндік береді. Көркем-педагогикалық  дәстүрдің табиғаты мен 
ерекшеліктерін контекстегі дамуында ғана  емес, өнердің қызметтері контексінде қарастыру, сол дәстүрдің 
динамикасы мен жаңалықтарын ашуға мүмкіндік беріп, педагогикалық іс-әрекеттердегі инновациялық  
сәттердің  пайда болуының алғышарттарын  айқындауға септігін  тигізеді. [6.695]                                                                                                                                                                 

Мирасқорлық ұғымы әртүрлі аспектіде қарастырылуы мүмкін: өз бойына қолданыстағы мәдениетті бір 
қатарда сіңірген синхрондық аспектіде, әлдебір мәдениеттің даму барысындағы байланысы сөз болатын 
диахроникалық аспектіде қаралуы ықтимал. Егерде дәстүр проблемасын зерттеу ұзақ мерзімді даму процесі 
ұғымына иек артса, бұл ұғым тарихи өріске, диахрония жазықтығына жататын болады. Сондықтан да, біздің 
пікірімізше, салттың ішкі мәнін өнердің тарихи дамуының категориясы деп қарастыру әлдеқайда жемісті 
болмақ. 

“Мирасқорлықты” бір қатардағы құбылыс деп қарастыру және “дәстүрді тарихи даму контексінде сараптау, 
әр категориялардың келесі өзгешеліктерін ашуға  мүмкіндік жасайды. Даму әрқашан “жатық, байсалды” 
сипатқа ие емес,  ал дәстүр болса “үзіліске түскен кезектілілік” өрісінде қызмет ете береді, сонысымен де олар 
мирасқорлықтың жаңа түрін құрастырады. Мирасқорлық дегеніміз - процесс және қазіргінің ескіні мұрагер 
етіп қабылдауының нәтижесі, ал көркем дәстүр – механизм, яғни мирасқорлықты іске асыру және оның 
нақтылы көрінісінің белгілі бір жазықтықта қызмет ету тәсілі. Көркемдік салттары құбылысының тәжірибесіне 
ие болу мирасқорлықты қамтамасыз етудің объективті реттеушісіне айналады. [5.294 б.]   

Мұндай жағдайда дәстүрдің шығармашылық жолмен дамуы тұрақты болып келеді, бірақта әр кезде 
біршама нақтылы өнер шығармаларына мирасқорлыққа телінбейтін мазмұнымен жақындасуымен сипатталады 
және әр кезде әлдебір жаңалықтарды ашады. Сөйтіп, дәстүр мирасқорлықтың шеңберінен шығып кетіп, 
мәдениетте айтарлықтай ауқымды қызметін  атқарып, ескіні  сақтауды қамтамасыз етіп қана қоймай, оның 
нақтылы қызметін іске асырады екен. Мирасқорлықтың мәні мен қызметі – оның өткендегіні ұстап қалу, ал 
“дәстүр” ұғымының ауқымында тек өткендегіміз ғана емес, оның жаңадан ие болған мәні мен формальды 
тіршілік құруында жатыр. Қ.Қожамияров осы ұғымдарды ескере отырып атадан балаға қалатын мұра мен 
мирасқорлықтың әрі қарай дамуына үлкен үлесін қосқан. Өзінің музыкалық шығармаларында ұйғыр халқының   
мәдени  музыкалық  дәстүрлі әндерін   пайдаланып, оны  тамаша  білетіндігін көрсетті.  Композитор   адамзат 
баласына  жинақтаған мәдениет пен тәжірибені  аға ұрпақтан кіші ұрпаққа жеткізу, жеке тұлғаның дамуына  
ықпалын  тигізді.   
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Резюме 
В  этой  статье  рассматривается   мировоззренческие  взгляды К.Кожамиярова  как  его   основа творческого  

наследия. Автор опирается на высказывание философов, психологов, ученных – исследователей. В  данной  статье 
автор  раскрывает  понятии  деятельность,  наследие, традиция. 

 
Summary 

This article describes K.Kozhamyarov's attitude and perception as a basis of his music heritage. The author is based on 
ideas of philosophers, psychologists, scientists and researchers. In this article the author describes the meaning of activities, 
heritage and traditions. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Хасанова  Р.К. «Мне  повезло в судьбе  быть  первым...» /Сб.ст. – Алматы,2003. – С.25. 
2.  Кирина  К.Куддус Кужамияров. Монография о жизни  и творчестве. – М.: Советский композитор, 1980.  
3.  Apaвин  П., Кужамияров К.  – М.: Cоветский композитор, 1962.                                                                        
4. Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности. // Хрестоматия по психологии: Учеб. пособ. для студентов 

пед. ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред. А.В. Петровского. –  2-е изд., перер. И доп. – М.: Просвещение, 1987. –
С. 93-100. 

5. Баллер Э.А. Преемственность  в  развитии  культуры. – М.:Наука,1969. – 294 с.  
6. Шацкий Е. Утопия и традиция. – М.:Прогресс, 1990. – 695 с.  
 

 
УДК 37.026.9  
 

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢ ЭСТРАДА ӨНЕРІ АЯСЫНДАҒЫ  
С.ТЫНЫШТЫҒҰЛОВАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 
Ф.Ескенеев – 

Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨ академиясының магистранты 
 
Аңдатпа: Бұл мақалада біз әнші С.Тыныштығұлованың өткен ғасырдың 60-жылдарынан басталған шығарма-

шылық жолына, қалыптасып-даму кезеңдеріне қысқаша шолу жасауға талпындық. Әншінің дауыс ерекшелігіне, 
өзіндік орындаушылық стиліне, ән репертуарын таңдау жолындағы сезімталдығына, әр түрлі тілдердегі әндерді 
орындауға жаттығып, үйрену үдерісіндегі білім-білігіне ден қойып, қорытынды ой түйіндеуге әрекет жасадық. Өнер 
әлеміне қанат қаққан ерекше дарын иесінің кәсіби білім алудағы ерінбей ізденуін, ән мәтініне аса ден қойып, өз білім 
көтеру бағытындағы ерен еңбегін бағалауға, сол туралы мәліметтерді талдап көрсетуге ұмтылдық. Әншінің кәсіби 
шеберлік шыңына шығу жолындағы өткен баспалдақтарын таразылай келіп, ән әлемінде кімдермен шығармашылық 
байланыста болғанына, кімге қамқорлық қолын созғанына зер салдық. Осы жайларды, осы деректерді саралай келіп 
қазақ топырағында жаңа жанр – эстрада өнерінің дамуының алуан кезеңдеріне өзіндік баға беріп, ой-топшылау 
жасауға талпындық. 

Тірек сөздер: эстрада, әнші, «Екі жұлдыз», «Гүлдер», Отан, өнер.  
 
Тарихты дендеп қарастырсақ қазақтың ұлы әншілерінің барлығы да дауыс реңіне аса бай, диапазоны кең 

дауыстың иесі болған, өз әуендерінде осы ерекшеліктерді ескеріп, өзіндік композиторлық, вокалдық мүмкін-
діктер тудырған. Әншінің күшті дауысы мен сұлу тембрі, жүйеленген ән айту үрдісі мен мәнерлі орындау-
шылығы, кең тынысты вокалдық каденцияларды айтудағы жоғары техникалық шеберлігі – қазақ даласында 
қалыптасқан жоғарғы кәсіби әншілік мектептің болғанын дәлелдей түседі.  

Негізінен, эстрада өнері мұхиттың арғы жағындағы елдерде талантты жастардың табыс көзі болған. Қазақ 
жерінде эстрада жанрын дамыту 60-жылдардың ІІ жартысында қолға алынды.  

1969 жылы қазақ эстрада студиясын бітірген алғашқы түлектер «Гүлдер» жастар ансамблін құрушы 
тұңғыш қазақ эстрадасының кәсіби мамандары С.Тыныштығұлова, Л.Есенов, Қ.Байбосынов, Қ.Құлышева, 
Г.Талпақова – сол кездегі алып империяны дүр сілкіндірген таланттар. Іле студент жастардан құрылған «Дос-
Мұқасан», «Айгүл» ансамбльдері қазақ эстрадасын биік деңгейге көтеріп, мәртебесін асырды. 70 жылдары 
«Дос-Мұқасан» әлемдегі талай жүлдені қанжығаларына байлады. Атақтары жер жарған «Песняры», 
«Самоцветы» сияқты мықтылармен иық тірестірді. Олар қазақтың ғана емес, кеңес империясының да даңқын 
шығарды. Олар қазақ әні інжу-маржандарын эстрада жанры арқылы қаз-қалпында әлемдік деңгейге көтерді. 
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Р.Рымбаева, Н.Есқалиева, С.Жұмағалиев, А.Мақашев, А.Мейірбеков, А.Нұрмағанбетова, М.Жүнісова сол 
кезеңдерде талмай жұмыс жасады. Өнерлерін өрге сүйреп, кейінгі буынды қасиетті өнер жолына бастады.  

Бұл мақалада біз қазақ ән өнерінде ХХ ғ. ІІ жартысында жұлдызы жанған әнші С.Тыныштығұлованың 
шығармашылығын жан-жақты қарастыруды мақсат еттік. Бұл кезең қазақ эстрадасы өрісі кеңейіп, тынысы 
ашыла бастаған тұс. Ұлттық ән өнерімізге ене бастаған екпінді ырғақ пен жеңіл де ойнақы әуен сол дәуірдің 
басты жаңалығы еді. Бұл батыстан басталып, бірте-бірте Одақты жаулап бара жатты. Сөйтіп эстрада жанры 
дәстүрлі ән-күйімізді сахнадан сәл ығыстырды. Ән әлемінде осындай төңкерістер орын алып жатқан кезде 
қазақ әншілері ол өзгерістен тыс қалмады. Бізде де эстрада әндеріне ден қоюшылардың қатары өсіп, тіпті 
эстрада әншілерін даярлайтын оқу орындары ашылды. С.Тыныштығұлова осы жаңа үрдісте ән айтуға 
талпынғандардың бірі болды.  

С.Тыныштығұлова 1942 жылы Алматы облысы Сарқанд ауданы Мұқан Төлебаев ауылында (бұрынғы 
Бөрлітөбе ауданы) дүниеге келген. Әкесі Өрдембай – Отан соғысының ардагері, Орынборда білім алған өте 
білімді адам. «Мен Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан кезде дүниеге келген екем. Әкем соғыста, шешем мен 
туған-туыстарым атақты ақын Сара туып өскен Ешкіөлместің бұлақ суына мені шомылдырып, ырымдап 
атымды Сара қойыпты. Бұл өзі Жетісудың киелі жері. Мұнда есімі күллі қазаққа танымал М.Тынышпаев, 
М.Төлебаев, Е.Рахмадиев дүниеге келген. Бір кезде Мұхаң, Еркеғали ағаларым білім алған орта мектептің 
есігін аштым. Мұғалімдердің өздері де өнерге ерекше көңіл бөліп, халық аспаптар оркестрін құрған-ды.                
4 сыныпта оқып жүргенімде алғаш рет клубтың сахнасына шықтым», – деп еске алады әнші [1]. Талабы таудай 
әнші қызды ұстаздары Алматыда өткен республикалық пионерлер слетіне жібереді. Слетте топ жарған ол 
ауылына тұңғыш рет лауреат болып оралады. Шәкірт бойындағы табиғи қасиетті байқаған ән сабағы мұғалімі 
оған ерекше көңіл бөліп, ән үйрете бастайды. 

Әнге деген сүйіспеншілік мектеп бітірісімен Алматыға алып келген. Филармонияға келгенде даусының 
әнші Ж.Омароваға ұқсастығын байқаған филармония директоры М.Бестібаев пен көркемдік жетекшісі – 
композитор Е.Рахмадиев жас қыздың даусын арнайы Ж.Омароваға тыңдатып, сол кісіге оқушы етіп берген. 
Ғасырда бір-ақ туатын әнші Ж.Омарова жас қызды оқушы қылып алып, бүкіл әндерін үйреткен.  

Жас талапкер актерлер даярлайтын факультеттің А.Тоқпановтың класында оқыған. «Неге вокал класында 
емес?» деген сұрақ туындайды. Ол туралы «Вокалға барайын дегенде Б.Жылысбаев: «Мұның даусы ерекше, 
екінің бірінде кездесе бермейтін контральто. Біз алсақ сопрано етіп шығарамыз. Сопрано көп, толып жатыр. 
Сараның даусына лайық педагогтар Мәскеуде бар шығар» деп, вокалға түскенімді құп көрмеді. Сонымен Құр-
манғазы атындағы консерваторияның актерлер даярлайтын факультетінде бір жылдай оқыдым», – деп еске 
алады [2]. Алайда есіл-дерті ән салу болған талапкер оқуды тастап, «Қазақконцертке» келіп орналасады. 
М.Ержанов, Ж.Елебеков, Г.Ғалиева, Ш.Жиенқұлова, Р.Абдулиндермен бірге гастрольдік сапарларға шығып, ән 
салады. Бірақ кәсіби білім алу деген ой көкейінен шықпады.  

Н.А. Савенко деген опера әншісінің кеңесімен 1964 жылы Мәскеу Бүкілодақтық эстрада студиясының 
бүкілодақтық іріктеу байқауына қатысады. Комиссия мүшелері РСФСР халық әртісі И.Яунзем, КСРО халық 
артисі В.Барсова, ғажап тенор дауысты, профессор Г.Виноградов сынды танымал тұлғаларға өз өнерін 
дәлелдеп, оқуға түседі  [2]. 

Кәсіби білім алып, үлкен сахнаға көтерілуіне мүмкіндік жасаған РСФСР-дің халық артисі, латыш қызы 
Ирма Яунзем болды. Оның білімі, тәжірибесі, ән айтудағы әдіс-тәсілі өнердегі қанатының қатаюына көп әсер 
етті [1]. И.П. Яунзем Петербург консерваториясында білім алған. Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері. Ән 
саласына қатысты бірнеше кітаптың авторы. И.П. Яунзем 1925 жылы Әміре Қашаубаевпен бірге Парижде ән 
салған адам.  

С.Тыныштығұлова Мәскеу эстрада студиясын 1966 жылы тәмамдап, Мәскеуде бір жыл жұмыс істеп, 
«Қазақконцертке» қайта оралды. Сол жылдары Г.Ғалиеваның ұйымдастыруымен жастардың эстрадалық 
«Гүлдер» ансамблі құрылды. Осы ансамбльге әнші болып ауысты. Еліміздің кез келген аймағында халықтың 
«Гүлдерге» деген ықыласы ерекше болды. Өйткені «Гүлдер» қазақ топырағындағы өнердің жаңа бір саласы - 
эстраданың алғашқы қарлығашы болды. «Гүлдердің» концерті әдетте С.Тыныштығұлованың әндерімен 
аяқталатын. «Гүлдердің» бір жылдығында ол Республиканың еңбек сіңірген әншісі атанды. 

Әншінің қоңыр үні, қуатты дауыспен шырқайтын әсем әндері әр көкірекке нұр құйып, биіктерге 
құлшындыратын. Ол Ә.Бейсеуовтың «Армандастар», Н.Тілендиевтің «Алатау» әндерін орындағанда, концерт 
залында қол шапалағының үні толастамай тұрып алатын.  

Сонымен бірге С.Тыныштығұлова университеттік білім иесі. ҚазМУ-дың филология факультетінде дәріс 
алып, «Фольклор және халық әні» деген тақырыпта диплом жұмысын жазған. «Әншілік жолға түскен соң тілді 
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меңгеру басты қажеттілікке айналды. Себебі, сөздің арғы төркінін түсінбей әнші болу мен үшін жат ұғым. 
Әсіресе, халық әндерін айтқанда тілдің пайдасы көп тиді», – дейді әнші [1].  

С.Тыныштығұлова қазақ елін басқаларға өзінің қайталанбас даусымен танытқан. Қазақ әндерімен қоса           
50-ден астам әлем халықтары әндерін орындаған. 1966 жылы Республикалық Совет әндерін орындаушылар 
конкурсы лауреаты атанған. С.Тыныштығұлова – сахнадағы өз стилімен ерекшеленген әнші. Сондықтан да 
1967 жылы Мәскеуде Эрмитажда болған концерттен кейін оның талантына тәнті болған мәскеуліктер  
«Правда» газетінде «Сара Тыныштыгулова – это казахская Эдит Пиаф» деп жазса, мәскеулік ұстазы И.Яунзем: 
«Моя ученица Сара на фоне грохота и шума Шаляпин в юбке» деп пікір білдірген екен [3]. 

«Гүлдер» ансамблінің Бельгиядағы гастрольдік сапарларынан  кейін бельгиялық продюсер Жорж Буййон 
бірлесіп концерт ұйымдастыруға ұсыныс жасайды. Алайда өнер жұлдызының шетелге шығу мүмкіндігіне 
тұсау салған кеңестік саясат С.Тыныштығұлованың «әлемдік сахнаға шықсам» деген арманына нүкте                
қояды [3].  

1983 жылы Вьетнамда сол елдің әнұранын шырқаған әншінің табиғи талантына бас иген вьетнамдықтар 
Халықтар достығы медалімен марапаттап, Хо Ши Минь қаласының «Құрметті азаматы» атағын береді [3]. 
1970 жылы Монғолияда «Халықтар достығы» медальімен марапатталды. Герман Демократиялық 
Республикасында жастарға арналған «Үздік орындаушылар» деген медальмен марапатталды. Кезінде 
«Союзконцерттің» жолдамасымен бұрынғы кеңес еліндегі екпінді құрылыстарында ән шырқайды. Қиыр 
Шығыстағы БАМ құрылысшыларын әнімен жігерлендіреді. Соғыс жүріп жатқан кезде Ауғанстанға өзінің 
жеке ансамблі «Жалынмен» гастрольдік сапарға барып, интернационалдық борышын өтеп жүрген 
жауынгерлерге туған ел аманатын жеткізген патриот әнші «Ауған соғысы ардагері» медалімен марапатталады. 
Чернобльдіктердің алдында өнер көрсетіп, «Чернобль апатына 25 жыл» медалімен марапатталды [3].  

Сонымен қоса Венгрияда 2 рет, Болгария, Германияда 4 рет, Польша, Финляндия, Белгия, Франция, 
Моңғолия, Сирия, Малайзия, Сингапур, Шри-Ланка, Пәкістан, Қытай, Молдова, Луксенбург т.б елдерде 
тыңдармандарды талантымен таң қалдырған. Қазақстаннан С.Тыныштығұлованың табаны тимеген, әні 
жетпеген қазақ ауылын іздеп табу қиын. Халқының жан дүниесін інжудей таза үнімен баурап алған жауһар 
дауысты әнші кейбір кездері бір жылдың ішінде жүзден астам концерт беріпті [1].  

2010 жылы 24 ақпанда Жамбыл атындағы филармониянда шығармашылығының 50 жылдығына арналған 
«Ғажайып Қазақстаным» атты өзінің жеке концертін берді. Бұл кеште эстрада майталманы барлық әнін тек 
қана табиғи дауыспен орындады. Бұл – фонограмма көмегіне сирек жүгінетін әншінің өз тыңдармандарына 
шексіз құрметі. Репертуарына аса талғамман қарайтын әнші бұл күні «Отырар сазы» фольклорлық-
этнографиялық оркестрі, Алматы әкімдігінің эстрадалық-симфониялық оркестрлерінің сүйемелдеуімен 
елімізге танымал композиторлардың әнін орындады [3]. 

С.Тыныштығұлова репертуарына аса талғаммен қарайтын әнші. Патриоттық әндерді шебер айтатынымен 
өзге әншілерден дараланып тұрады. Әнші композиторларды атақ, данқына қарап таңдамайды. Жас 
сазгерлердің бірі А.Райымқұлова екеуінің байланысынан әсем әндер дүниеге келді. «Ел бақыты» деген әнін 
бүкілодақтық байқауда айтып, лауреат атанды. «Қазақ қызы» әнін сахна төріне шығарды. Жас таланттарды 
демеуді Сара ешқашан естен шығарған емес. Бұл оның өмірлік кредосы. Н.Тлендиевтің «Алатау» әнін 
Мәскеудегі Үлкен театрда симфониялық оркестрмен айтқан. Одан басқа репертуарында Нұрағаңның «Әкеме», 
«Бауырым», «Құстар әні» әндері бар. Д.Тілендікелінің «Махамбет бабам» деген әні республикалық байқауда 
жеңімпаз атанды. Б.Момышұлына арналған әнді жеке концертінде орындады. Әнші репертуары Е.Рахмадиев, 
Н.Тлендиев, Ш.Қалдаяқов, Ә.Бейсеуов сынды композиторлар әндерінен тұрады. К.Дүйсекеев, Т.Мұхамет-
жановпен шығармашылық ынтымақтастығы жемісті болды. Сондай-ақ «Әлия», «Сарыарқа», «Жан досым» 
сынды ерлікті, өрлікті, туған жерді әнмен кестелеген С.Бәйтерековпен де шығармашылық байланыс орнатқан.  

Атақты композитор Ш.Қалдаяқовтың Ж.Нәжімеденов сөзін жазған «Менің Қазақстаным» әні халыққа ең 
алғаш Ж.Омарованың орындауында танылды. Бұл әнді С.Тыныштығұлова сол кезде-ақ репертуарына енгізген. 
«1999 жылы С.Тыныштығұлова «Менің Қазақстаным» әнін Республика сарайында жаңа аранжировкамен 
орындады. Концертке жиналған үш мың халық орындарынан тұрып, Сарамен бірге әнге қосылып, ұзаққа дейін 
қол шапалақтап қошемет көрсетті. С.Тыныштығұлова бұл әнді 50 жыл орындады. Бұл әннің гимн болуына 
С.Тыныштығұлованың ерекше еңбегі көп сіңді» [2]. 

«Қазақтың халық әндерінде ұлы даланың тарихы, ата-бабамыздың мұңы мен көз жасы, төгілген қаны мен 
қасіреті жатқан жоқ па?! Сондықтан қазақ әнін айтуды парызым деп санаймын», – деп ой пікір білдіреді әнші 
[4]. 

Ал ХХ ғасырдағы қазақ эстрадасында өзіндік орны бар әнші С.Тыныштығұлованың өнерінде орын алған 
дауысының күші мен реңінің сұлулығы, жылдар бойы қалыптасқан орындаушылық жеке мәнері жүйеленген 
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ән айту үрдісі мен мәнерлі орындаушылығы, өзінің құрылымдық сапасы, әншілік параметрлеріне сай алатын 
орны мен мағыналылығы, тарихи құндылығы, эмоция мен драматизмге толы дамыған орындаушылықтың өте 
жоғары деңгейі – осының бәрі қазақ даласындағы жоғарғы кәсіби ән мектебінің қалыптасуының айғағы. Бір 
әнде қаншалықты музыкалық нюанстар сөйлем, фраза, интонациялар бар. Бір ән жоғары үнмен басталатын 
болса, екінші біреулері төменгі дыбыстан бастау алады. Міне, осылардың бәрін әнші жете түсіне біліп, сырына 
қана терең сезімталдықпен шырқауы керек. Сонда ғана әнші ойлаған мақсатына жетіп, тыңдаушылардың 
алдында абыройы артады. Орындаушылық шеберлігі жағынан басқаларға үлгі болатын әнші Сараның орын-
дауындағы «Алатау», «Менің Қазақстаным» және басқа әндер алуан түрлі сөз нақышымен, сезімді қозғайтын 
сан қилы нюанс көркемдігімен ерекшеледі. Ол қайсы әнді орындаса да, ешбір артық айқайды, құлаққа жағым-
сыз тиетін дыбыстарды аңғармайсын, әншінің биік үні тыңдаушысын баурап алатындығы да сондықтан болар. 

С.Тыныштығұлова салған әндерде вокал иірімдері мол кездеседі, мұны бөле атаудағы себеп – диопозоны 
мен ән мәтіндері әнші дауысының табиғатына лайықталған. Желдірме әндердің ырғағы ширақ, аты айтып 
тұрғандай салтанатты әрі жүрдек шырқалады. Әнші өз дауысының ерекшелігін былай деп атап көрсетеді: 
«Менің дауысым – «контральто» дауыс. Бұл, «тенор» сияқты, әйелдердің ең төменгі дауысы. Әнді айтқан кезде 
қомақты диапазонға жеткізе алатындығымен ерекше» [5].  

Әнші соңғы жылдары «Екі жұлдыз» шоу-бағдарламасында төрелік етті. 2012 жылы Республикалық ХХI 
«Жас қанат» байқауында қазылар алқасы жұмысына қатысты. Қазақ радиосы көркемдік кеңесі құрамында 
болды [7]. «Асыл мұра» жобасының әйгілі әнші Ж.Омарова даусы жазылған төртінші компакт-дискісінің тұсау 
кесеріне қатысып, ұстазы айтатын әндерді шырқады. Алматыда ҚР БҒМ Ғылым комитеті өткізген ҚР Тұңғыш 
Президенті күніне арналған салтанатты шара ауқымында Мемлекет басшысы Н.Назарбаев мәтін авторы болып 
табылатын әндерді ҚР халық әртісі С.Тыныштығұлова орындаған концерт өтті [8].  

Бұл мақалада біз әнші С.Тыныштығұлованың өткен ғасырдың 60-жылдарынан басталған шығармашылық 
жолына, қалыптасып-даму кезеңдеріне қысқаша шолу жасауға талпындық. Әншінің дауыс ерекшелігіне, 
өзіндік орындаушылық стиліне, ән репертуарын таңдау жолындағы сезімталдығына, әр түрлі тілдердегі 
әндерді орындауға жаттығып, үйрену үдерісіндегі білім-білігіне ден қойып, қорытынды ой түйіндеуге әрекет 
жасадық. Өнер әлеміне қанат қаққан ерекше дарын иесінің кәсіби білім алудағы ерінбей ізденуін, ән мәтініне 
аса ден қойып, өз білім көтеру бағытындағы ерен еңбегін бағалауға, сол туралы мәліметтерді талдап көрсетуге 
ұмтылдық. Әншінің кәсіби шеберлік шыңына шығу жолындағы өткен баспалдақтарын таразылай келіп, ән 
әлемінде кімдермен шығармашылық байланыста болғанына, кімге қамқорлық қолын созғанына зер салдық. 
Осы жайларды, осы деректерді саралай келіп қазақ топырағында жаңа жанр – эстрада өнерінің дамуының 
алуан кезеңдеріне өзіндік баға беріп, ой-топшылау жасауға талпындық. 

 
Резюме 

В статье автор рассматривает различные этапы творчества известной отечественной исполнительницы Сары 
Тыныштыгуловой в контексте современного состояния эстрадного искусства, описывает конкретные примеры из ее 
жизнедеятельности, используя материалы из интервью с самой певицей и ее коллегами. 

 
Summary 

In article the author considers the peculiarities of singer S.Tynyshtygulova's creation in early and contemporary stage, 
gives some concrete examples, using the opinions of the herself and her colleagues. 
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Ф.Х. Бимагамбетова – Магистратура және Phd докторантура институты 
Шет тілі: «екі шет тілі» мамандығының 2 курс магистранты, 

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

Аңдатпа: Мақалада қазіргі кездегі Қазақстанның әтномәдени құндылықтардың алатын орны жайында сөз 
еттік. «Этномәдениет» сөзінің этимологиясын екіге бөліп қарастырдық. «Этнос» – тарихи қалыптасқан 
этникалық қауымдастық – тайпа, халық, ұлт. «Этно» күрделі сөздің бірінші бөлігі мағынасы халыққа байла-
нысты: этногеография, этнодемография, этномәдениет, этнолингвистика, этнопедагогика, этнотілдік, этноәлеу-
меттік, этномінез – құлық айқындалады. Ата-бабамыз қалыптастырған заттық және рухани мәдениеттің бір 
бөлігі уақыттың тезіне шыдап, келесі ұрпаққа өте бағалы және асыл  мұра ретінде қалды. Бұндай мәдениет – 
«мәдени мұра» - деп аталады. «Мұрагерлік» – ұлтты біріктіретін өте маңызды фактор. Соңыңда айтар болсақ 
халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани-материалдық мәдениетінің бай мұралары, қазіргі «Этномәдени 
құндылықтар» негізінде жастардың  тәлімдік құралы болып саналады. 

Тірек сөздер: мәдениет, этномәдениет, құндылық, мәдени мұра, этнос. 
  
Адамзат тарихының беттерін ақтара отырып, әлем құрлықтарында өмір кешкен халықтар, ғасырлар бойы 

тәуелсіздік үшін күресіп келгенін білеміз. Еліміздің дербес, толық қанды ел, егеменді мемлекет болуы, 
халқымыздың ертеден бергі еркіндік үшін, туған жері – Отаны үшін күресінің жемісі. Бүгінгі таңдағы еліміздің 
әлемдік өркениет шеңберінде өз орны мен статусын алуға ұмтылысы заңды құбылыс. Өйткені, әр елдің, халық-
тың өзіндік болмысына тән мақсат – мұраты бар. Мұрат – алға жетелейтін, болашақтан қол бұлғап шақыратын, 
халықтың арманы, мақсаты. Ал мақсат немесе мұрат – ол, болашақта қол жеткізуге жетелейтін қоғамдық-
рухани сананың көрсеткіші –  идеал.  

Осы тұрғыдан, Қазақстан халқының мұраты: еркін халық болу; өзгелермен терезесі тең мемлекет болу; өз 
ішінде береке-бірлік пен ынтымақ орнаған халық болу. Бұл мұратты жүзеге асырудың негізгі шарты – әрбір 
Қазақстан азаматының қатардағы қоғам мүшесі деңгейінен мемлекеттің саналы әрі белсенді азаматы әрі өз 
отанының, халқының нағыз патриоты дәрежесіне көтерілуі.   

Сонымен, этномәдениет мазмұны нені қамтиды және қазіргі кезде этомәдени құндылықтардың алатын 
орны қандай? 

«Этномәдениет» сөзінің этимологиясын екіге бөліп қарастырамыз. «Этнос» – тарихи қалыптасқан этника-
лық қауымдастық – тайпа, халық, ұлт. «Этно» күрделі сөздің бірінші бөлігі мағынасы халыққа байланысты: 
этногеография, этнодемография, этномәдениет, этнолингвистика, этнопедагогика, этнотілдік, этноәлеуметтік, 
этномінез – құлық айқындалады. Этномәдениет – этнографияның құрамдас бөлігі болып табылады. Этно-
графия – белгілі бір халықтың этногенезін, заттық, рухани мәдениетін, тұрмыс-салт, әдет-ғұрып ерекшелік-
терін зерттейтін ғылым. Академик Ә.Қайдаровтың: «Зерттеу мақсатына байланысты қазақты «этнос» деп 
қараудағы мақсат – оны төмендету емес, қайта оның басып өткен ұзақ та сатылы даму жолын (ретроспективті 
бағытта) саралай түсудің, тарихи этнотұлға ретінде танудың бірден – бір дұрыс жолы, кепілдігі» - деген сөзі 
зерттеудің бағыты дұрыс екендігін көрсетсе керек [45, 78].  

Екінші компоненті «мәдениет» араб тіліндегі «мудун» сөзі біздің түсінігіміздегі «қала» мағынасын берсе, 
«медэни» - «қала тұрғыны» деген ұғымды меңзейді. Осыдан «мәдениет» деген сөз пайда болған. Сөздіктерде 
бұл сөзге дұрыс анықтама бермеген. Мәдениет орта ғасырлық мұсылман мәдениетінің өркендеу кезеңінде 
қалыптасқан түсінікпен байланысты. Қазақтар ХХ ғасырға дейін «мәдениет» сөзін қолданбады. Бірақ, 
«мәдениет» терминінің орнына әдет-ғұрып нормаларының ережесі ретіндегі көрсеткіші болып табылатын 
басқа синонимдер қолданылды. Мысалы: Өлгеніңше өзіңді тәрбиелеп бағайын (Қамбар батыр, 339). Тәрбие, 
әдет-ғұрып (Ш. Уәлиханов), дәстүр (Ы.Алтынсарин), хикмет, ғибадат, иман, ғылым сөздерін (А.Құнанбаев) 
пайдаланған.  

Әр халықтың өзіне тән, тарихи-әлеуметтік даму ерекшеліктері мен өмір-тіршілігіне, тұрмыс-салтына, 
дәстүрлеріне байланысты дүниетанымдық, рухани-материалдық, мәдени құндылықтары қалыптасады. Қазақ 
халқы бай тарихтың иесі. Қазақ даласы әлемге «Екінші ұстаз» атанған әл-Фарабиды, Ж.Баласағұн, Ахмет 
Иассауи, М.Қашқари, Қадырғали Жалаири сияқты ғұламаларды берді. Олардың еңбектері, ортағасырдағы 
Орта Азиялық ренессанс кезеңінің мәдени өміріне зор үлес қосқан, асылдары болып табылады. Әсіресе,                 
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әл-Фарабидің сан-салалы ғылыми еңбектері тек Таяу немесе Орта шығыс ғұламалары: Ибн-Сина, Бируни, 
Хорезми, Омар Хайям, Хафиз т.б сияқты ғұламаларының ой-пірлеріне  ғана емес, сонымен бірге Европа 
ғылымына да ықпал етті  [1, 11]. 

Тарих тұңғиығынан Қазақстанның мәдени қазыналарын тауып, бүгінгі ұрпақтың ол байлықты сақтауына, 
танып білуіне, рухани-мәдениет саласындағы білімін дамытуға ұсынған еліміздің ғұлама ғалымдарының 
қажырлы еңбектері – жастардың тәрбиесінің  асыл арналары.  

Есік қаласынан табылған «Алтын адам» ескерткішінен бастап, Орхон-Енисей тас жазулары, кең байтақ 
жеріміздің әр аймағынан табылып жатқан ежелгі мәдениет жәдігерлері, көне сәулеттік ескерткіштер, халық 
шеберлерінің қолөнер туындыларының үлгілері – осының бәрі Қазақстан  мәдениетінің қазынасын байыта 
түсті әрі бүгінгі ұрпақтың  рухани білім көзіне айналды.  

Еліміздің егемендігімен бірге, халықтық тәлім-тәрбие қазыналарын жинақтап, оны этнопедагогиканың 
негізі мазмұнына енгізсек, сол мазмұнды жүзеге асырудың басты құралы – этномәдениет қазыналары. 

Қазақ халқы ұрпағының «Сегіз қырлы-бір сырлы» азамат болып дамуын, ғасырлар бойы қалыптасқан 
рухани мәдениет  құндылықтарының тәлімдік мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып жүзеге асырып келді. 
Ол құндылықтардың негізін, халқымыздың - әдеби, музыкалық, кәсіби, тұрмыстық фольклорлары құрайды              
[2, 12].   

Халқымыздың ауыз әдебиеті шығармашылығы ұрпақ тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосты және әлі де үлес 
қосып келеді. Қазақ фольклоры тілінің бейнелілігімен, көптеген мақал-мәтелдерінің мәнділігімен, мазмұндық 
өткірлігімен аса құнды қазына.  «Өнер алды – қызыл тіл» деп, «Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйінін»  шешкен 
ата-бабаларымыз,  халықтың өмірі мен тұрмыс-тіршілігінің алуан түрлі жақтарын қамтитын өзінше бір жыл-
нама болатын, ұрпақтарға тәлім болатын асыл мұра қалдырған. Сол бай құндылықтардың ішінде, патриотизмді 
дәріптейтін мұра - батырлық дастандар. «Алпамыс», «Қобыланды», «Қамбар батыр», «Едіге», «Сырым батыр» 
т.б., «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» кезіндегі елін, жерін сырт даулардан қорғаган Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай сияқты мыңдаған қазақ батырларына арналған көптеген дастандар, өз халқының мүддесі, 
арман-тілегі, туған жері үшін жан аямаған батырларға деген халықтың сүйіспеншілігі, азаматтарының рухани 
жан дүниесінің беріктігі, ерлігі мен патриоттық қасиетін баяндайтын, сол сияқты «Қыз Жібек», «Айман-
Шолпан», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» және т.б.  лиро-эпостық жырлар мазмұны, рухани тазалықты, адамгер-
шілік пен махаббатты паш ететін,  халқымыздың этномәдениетінің асыл қазыналары [9, 77].   

Қазақ халқының музыкалық және поэтикалық шығармашылығында жырлаған халықтың Отан-анаға, туған 
жерге, көз жетпейтін ұлан-байтақ қазақ даласына, оның табиғат байлығына деген сүйіспеншілігі музыкалық 
және эстетикалық тәрбие құралы болды. Сондықтан да қай кезде болмасын жыршылар, күйшілер, өлеңші-
әншілер қазақ халқының музыка мәдениетін сақтау мен байытуда, жастарлың эстетикалық талғамдарын, 
көзқарастарын тәрбиелеуде айрықша маңызды роль атқарады. Олар өздерінің дидактикалық әндерінде 
халықты Отансүйгіштікке, ұлтына деген адалдыққа, әділетке шақырып, жақсылықтың жеңіп шығатынына 
сенуге, жамандықпен күресе білуге, жақсы атаулыға ұмтылуға дәріптеп отырды. Бұл ретте, музыка теориясын 
зерттеген, ноталық жазуды дүниеге әкелген әл-Фрабиді, күй атасы Қорқыттан бастап Құрманғазы,  
Дәулеткерей, Тәттімбет, Дина т.б. күйші композиторларымызды, әнші-композиторларымызды  (Біржан, 
Мұхит, Абай, Жаяу Мұса ,  Майра, Кенен және Әміре т.б.); қазақтың музыка өнері саласындағы мәдениетінің 
эстафетасын жоғары көтеріп, бүкіл әлемге паш еткен: К.Байсейітова мен Қ.Байсейітовтер, Н.Тілендиев, 
Е.Серкебаев, Р.Бағланова, Б.Төлегенова, Нақыпбековалар, М.Бейсенғалиев, А.Мұсахожаева, Г.Мырзабекова, 
Р.Ырымбаева, Ә.Дінішев сияқты өнер тарландарын мақтан тұтамыз. 

Қазақтың музыкалық құндылықтары, өткен ғасырларда Қазақстанда болған шетел ғалымдары мен 
саяхатшыларын (П.Паллас, Г.Клапорт, В.Радлов, А.Левшин, А.Янушкевич, А.Алекперов т.б.) таң қалдырғаны 
белгілі. Олардың, қазақтың рухани мәдениеті туралы, өткен ғасырларда жариаланған еңбектері «Қазақтар 
А.Алекторов: «Әнші ... домбырасының шегін қаға бастады. ... домбыраның күмбірлеген қайғылы дыбысы 
маған ерекше бір әсер етті.  ... қарапайым әнге – қарапайым музыкаға қанша поэзия сыйып жатыр. Қос шекті 
домбырада мұндай нәзік, мұндай әсем дыбысты шығады дегенге мен еш уақытта сенбеген болар едім» деп 
ағынан жарылады. Қазақ халқының музыкалық фольклорының қазыналары еуропалық музыка зерттеуші-
лердің ғылыми-зерттеу, шығармашылық еңбектеріне арқау болды. Бұған дәлел ретінде тек Затаевичтің 
«Қазақтың 500 әні», «Қазақтың 1000 әні» еңбектерін, Ерзаковичтың, Брусиловскийдің шығармашылығын 
айтсақ та жеткілікті.  

Қазақтың этномәдениеті құндылықтарының бір саласы – халықтың кәсіби және тұрмыстық фольклоры. 
Халқымыздың тарихи-шаруашылық, тұрмыс-тіршілік болмысына байланысты: аңшылығы, саятшылығы, ағаш,  
тері, жүн өңдеуге қатысты қолөнері, зергерлік өнері т.б. сан-алуан өнерлері. Әсіресе, халық данышпандығының 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

251 

бар асылын бойына жинаған сәндік-қолданбалы өнері – халқымыздың қоршаған өмір шындығын музыкалық, 
поэтикалық және басқа эстетикалық дәстүрлер аясындағы эмоциялық сезімдері мен эстетикалық талғамдарын 
қалыптастырған этномәдениетінің қайнар көзі. Бұл саладағы өткенгі және қазіргі қолөнер бұйымдары, 
халқымыздың көркем-шығармашылық дәстүрлері мен рухани-материалдық мәдениетінің құндылықтарын 
сақтауға, игере отырып байыта түсуге жетелейді. Халқымыздың кәсіби және тұрмыстық фольклорын жан-
жақты зерттеген: Ә.Марғұлан, К.Ақышев, Х.Арғынбаев, Т.Басенов, Б.Байжігітов, Ө.Жәнібеков, С.Қасиманов, 
Э.Масанов, т.б. еңбектерінде, ұлттық қолөнер түрлерінің  дамуы, философиялық, тарихи, этнографиялық, 
мәдениеттанымдық аспектілері, рухани-материалдық құндылық ретіндегі әлемдік мәдениет аясындағы алатын 
орны және тәлімдік маңызы бағаланған. 

Ата-бабамыз қалыптастырған заттық және рухани мәдениеттің бір бөлігі уақыттың тезіне шыдап, келесі 
ұрпаққа өте бағалы және асыл  мұра ретінде қалды. Бұндай мәдениет – «мәдени мұра» - деп аталады. «Мұра-
герлік» – ұлтты біріктіретін өте маңызды фактор. Ол – елді қиын жағдайда ұйымдастырады. Ахметьянов: 
чуваштар мен татарлардың эпосы мен мұралары өзара байланысы жоқ және тілдік  материалдарды аз береді 
екен. Себебі, шуваштар да, сол сияқты татарлар да өзінің ұлттық эпосын иеленбегенін өкінішпен еске алады. 
Бұл дегеніміз, түріктердің эпикалық поэмалары рулық – тайпалық бөлініспен байланысты болған. Ал, 
тайпалық одақ татарлар мен шуваштарда өзінің құнын ХIV-ХV ғасырларда-ақ жойған екен. Рулық-тайпалық 
құрылымның бұзылуымен бірге о дүниеге рулық дәстүр болып саналған ата-бабаның ерлігін жырлайтындарда 
кетіпті. Қыпшақ эпосы тек қана көрші татарларда – ноғайларда, башқұрт пен қазақтарда ғана сақталыпты. 
Сібір татарларында «Едіге» жыры сақталса, жалпы түркілік эпос «Алпамыс» татар мен шуваштарда қысқа ғана 
қарасөз үлгі сымағы ғана табылады екен [46, 184-185].  «Мәдени мұрадан» басқа, мәдени статикаға «мәдени 
ареал» ұғымы да кіреді. «Мәдени ареал» – әр түрлі мәдениеттің ішінен ең маңызды сипаттары бір-біріне ұқсас 
болып табылып жататын географиялық аймақ. Әлемдік масштабта мәдени мұрагерлік «мәдени әмбебапты» – 
шығарады. «Мәдени әмбебап» – нормы, құндылық, ереже, дәстүр, қасиет бұлар географиялық орынға, тарихи 
уақытқа және қоғамның әлеуметтік құрылымына тәуелді емес. Американдық антропологтар жетпістен астам 
әмбебапты бөліп қарайды олардың арасында: жас ерекшелік градациясы, календарь, тазалықты сақтау, тамақ 
пісіру, еңбек кооперациясы, би, декоративті өнер, білім, этика, этикет, семья, той, заң, медицина, музыка, 
мифология, күн (число), күштеу санкциясы, жеке аттар, діни дәстүрлер және т.б. түрлері бар. «Мәдениет» бұл - 
атап өткендей  аса күрделі, көп деңгейлі жүйе. «Мәдениетті» тасушысына байланысты бөлу дәстүрге айналған. 
Осы тәуелділікке байланысты «әлемдік» және «ұлттық мәдениет» болып бөлінеді. «Әлемдік мәдениет» – бұл 
біздің планетаны мекендеген барлық әр түрлі халықтардың ұлттық мәдениетінің ең жақсы жетістіктері. 
«Ұлттық мәдениет» өз кезегінде әр түрлі мәдени кластың синтезі ретінде, қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік 
қабаттың және топтың мүддесінен шығады. Ұлттық мәдениеттің әр түрлілігі оның қайталанбауы және 
жасампаздығы руханилығынан (тіл, әдебиеті, музыкасы, майлы бояу, діни), сол сияқты заттық мәдениетінен 
(экономикалық ерекшелік жағдайы, шаруашылықпен айналысу, еңбек дәстүрі және өндіріс) шығармашылық 
пен тіршілік сферасында т.б. көрінеді. Қоғамның көптеген мүшелері мәдениетінің құндылығын, сенімді, салт – 
дәстүрді басшылыққа алады. Сондықтан ол – «доминант мәдениеті» - деп аталады. Бірақ, қоғам бірнеше топқа 
(ұлттық, демографиялық, әлеуметтік, кәсіби т.б.) бөліне бастағандықтан әрқайсысында ақырындап өзіндік 
мәдениет қалыптасады, дәлірек айтқанда құндылық жүйесі және өзін-өзі ұстау ережесі қалыптасады. Осындай 
«кіші мәдениет әлемі» – «субмәдениет» - деп аталады. Мысалы: жастар субмәдениеті, кәрілер субмәдениеті, 
ұлттың азшылық субмәдениеті, кәсіби субмәдениеті, қалалық, ауылдық т.б. болып бөлінеді. «Доминант 
субмәдениеті» тіл ерекшелігі жағынан, өмірге көзқарасы, өзін - өзі ұстауы жағынан ерекшеленіп тұрады. 
«Субмәдениеттің» «доминант мәдениеттен» тек қана айырмашылығы болып қана қоймай, оған қарсы тұра 
алады, және де доминант құндылығымен әрқашан іліністе болады. Бұл – қарсымәдениет (контркультура) деген 
атпен жүреді. Қылмыс әлемінің субмәдениеті адамзат мәдениетіне қарсы болады. Мысалы, 60-70 жылдардағы 
жастардық қозғалысы «хиппи» Батыс Еуропа және АҚШ-тағы, америкалық құндылықтарды: атап айтқанда - 
әлеуметтік құндылықты, моральдық норманы және қоғамның тұтынушылық адамгершілік мұраттарын, ішіп – 
жеуді, саяси ымырашылдықты, сексуалды тұрақтылықты, конформизмді және рационализмді теріске 
шығарды. Қазақстандағы орыс тілді жастардың өз тілін, салт-дәстүрін, дінін білмей басқа дінге, секталарға 
енуі, батыстың кейбір мәдениетіне қол созуы, шетелдің порнографиясын, видиокасетасын дәріптеуі т.б. қосар 
едік. Бұған орай А.В. Гулыга: «Человек трояким образом осваивает окружающий его мир – практически, 
теоретически и практически – духовно. Отличительной чертой практически – духовного (ценностного) 
освоения действительности является его эмоциональная насыщенность» - деп жазды [47, 57].  

Міне, сол құндылықтарды туған жерімізде өмір сүре отырып игеруге, кезіндегі кеңестік ұлт саясаты кедергі 
жасап келді. «Тұтас кеңестік бір ұлттық» саясат пен оның негізгі тірегі кеңес үкіметінің тоқырауы, біртіндеп 
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келмеске кетуі, қазақ жастарының азаматтық санасына ықпал еткен, олардың ұлттық намысын көтерген –1986 
жылғы Желтоқсан көтерілісінен басталды. Міне бұл, қоғам азаматының патриоттық сана-сезімінің оянғаны. 
Бүгінгі  еліміздің егемендігі, оның саяси-әлеуметтік, экономикалық, рухани-мәдениет саласында, әлемдік іргелі 
елдердің қатарынан орын алуы, сол азаматтық сананың жемісі. Ата Заңымыздың мазмұнындағы мемлекет 
ретіндегі белгіленген басты идеал «Еркіндік, теңдік, татулық» – халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған, ерлік-
пен қол жеткізген және қорғаған асылы.  Бұл үш түсініктің аясында, мемлекетіміздің басты мұраты, Қазақстан 
Республикасы этномәдени білім беру тұжырымдамасының мазмұнында:  «Бізге қажетті – жаны да, қаны да 
қазақы халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына ана сүтімен бірге сіңірген, егеменді елінің 
ең-сесін көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын  ұрпақ тәрбиелеу» - деп көрсеткендей, еліміздің елдігі  мен 
бірлігін сақтайтын, Отаны, халқы алдындағы парызын жауапкершілікпен өтейтін, ұлтжанды  ұрпақ тәрбиелеу 
міндеті  тұр.   

Қорыта айтсақ, халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани-материалдық мәдениетінің бай мұралары, 
қазіргі «Этномәдени құндылықтар» негізінде жастардың  тәлімдік құралы болып саналады.  

 
Резюме 

В данной статье я решила поднять тему «Межкультурные ценности современного общества». В начале я 
рассмотрела межкультуру Казахстана, если точнее о находках культурных наследии. Вместе с независимостью 
нашего народа мы осваиваем такое наследие как воспитание и этнопедагогические качества, мудрости, музыкальные 
и поэтические направлении. И все это благодаря культурным археологическим находкам культурных наследии. 
Также хотела бы обратить внимание на казахский фольклор, он очень богат разными пословицами-
погаворками,мудрыми поучениями. Великие казахские поэты всегда в своих произведениях воспевали о свободе 
народа, о Родине, о родной земле. И в действительности я бы хотела сказать что именно с них начинается поучения 
патриотичным ценностям нынешней молодежи. Подведя итоги я бы хотела сказать что увековеченные 
концентрированные духовно-материальные культуры являются сейчас по существу главным пособием для 
молодежи как Межкультурная ценность современного общества. 

 
Summary 

In this article I decided to lift the subject "Cross-cultural Values of Modern Society". At the beginning I considered 
intercultural of Kazakhstan if is more exact about finds cultural heritage. Together with independence of our people we master 
such heritage as education and ethno pedagogical qualities, wisdom, musical and poetic the direction. And all this thanks to 
cultural archeological finds cultural heritage. Also I would like to pay attention on the Kazakh folklore; he is very rich with 
different proverbs, wise lectures. Great Kazakh poets always in the works sang about freedom of the people, about the 
Homeland, about the native earth. And actually I would like to tell what exactly with them begins lectures to patriotic values 
of present youth. Having summed up the results I would like to tell that the immortalized concentrated spiritual and material 
cultures are now in essence the main grant for youth as the Cross-cultural value of modern society. 
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К.Ж. Қожахметова  – «Жалпы және этникалық педагогика» кафедрасының п.ғ.д., профессоры, 
 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

 А.Ж. Баймұратова – «Жалпы және этникалық педагогика» кафедрасының  
1курс магистранты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 
Аңдатпа: Ертеден-ақ өте жоғары бағалап, әңгіме, ән-жырға, ертегі-аңызға арқау етіп отырғанын көреміз. 

Халықтың ауыздан-ауызға тарап, бізге жеткен ертегі, аңыз әңгімелерінің барлығында да ақылдылық пен ақымақтық, 
арамзалық пен адалдық, жақсылық пен жауыздық қатар көрсетіледі. Ертегілердің тәрбиелік маңызы орасан зор 
екендігі ертегі сюжетінен анық байқалады. Ертегілерді оқу арқылы балалар қарапайымдылық, кішіпейілділік, 
қайырымдылық, адалдық сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. Ертегілер әрқашанда қазақ халқының өмірінде 
маңызды рөл атқарып келген және болашақта да солай болып қала бермек. Себебі, ертегілердің мазмұнында 
халықтың тұрмыс тіршілігі салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, бүкіл болмысы, адамдардың өзара қарым-қатынасы, мінез-
құлқы т.б. бейнеленген. Ұрпақ тәрбиесінде ең тиімді тәрбие құралы ретінде ертегілер тілі жеңіл, түсінуі оңай 
болғандықтан, ертегілердің балаларға отансүйгіштік, еңбексүйгіштік тәрбиелермен қоса, адамгершілік құнды-
лықтарды да жас ұрпақтың бойына сіңіртері анық. 

Тірек сөздер: ертегі, жанр, фольклор, бесік жыры, ғажайып бақ.  
 
Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі жанры – халық прозасының дамыған, көркемделген 

түрі, яғни фольклорлық көркем проза. Оның мақсаты – тыңдаушыға ғибрат ұсынумен бірге эстетикалық ләззат 
беру. Ертегінің атқаратын қызметі кең: ол әрі тәрбиелік, әрі көркем-эстетикалық рөл атқарады. Ертегінің бүкіл 
жанрлық ерекшелігі осы екі қызметтен шығады. Сондықтан ертегілік прозаның басты міндеті – сюжетті 
барынша тартымды етіп, көркемдеп, әрлеп баяндау. Демек ертегі шындыққа бағытталмайды, ал ертекші әңгі-
месін өмірде болған деп дәлелдеуге тырыспайды. Ертегі жанрының пайда болып, қалыптасу тарихы өте ұзақ. 
Оның түп-төркіні – алғашқы қауымда туған көне мифтер, аңшылық әңгімелер, хикаялар, әртүрлі ырымдар мен 
аңыздар ізінің қалыптасу барысында ертегі осы жанрлардың көптеген белгілерін бойына сіңірген. Бұл 
жанрлардың кейбірі өз бітімін мүлде жоғалтып, толық ертегіге айналған. Қазақ ертегілерінде хандық заман-
ның шындығы, сол шақтағы әдеттер мен нанымдар, салт-дәстүрлер, тұрмыс кейпі көбірек көрініс тапқан. Қазақ 
ертегілері іштей бірнеше жанрға бөлінеді: жануарлар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, батырлық 
ертегілер, хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер.  

Жануарлар жайындағы ертегілердің өте терең моральдық және әлеуметтік мәні бар. Мысалы, хайуандар 
қанша бір-бірімен шайқасып, қақтығысып жүрсе де, жыртқыштар ешуақытта жеңіске жетпейді. 
Әңгіменің соңында жыртқыштар мен озбырлар міндетті түрде жеңіліске ұшырап, дәрменсіз болып 
шығады. Ертегілердегі мораль мен әлеуметтік утопизм, міне, осында.  

Қиял-ғажайып  ертегілер көне замандар айғағы. Қиял-ғажайып ертегілері батырлық ертегілерімен жалғасын 
табады. Батырлық ертегілерінің басты тақырыбы – ерлікпен үйлену, неше түрлі құбыжықтармен соғысу, 
рудың, елдің намысын қорғау. Міне, сондықтан әрбір ертегінің балаға берер тәрбиесі мол.   

Мұхтар Әуезов былай дейді: «Кішкентай болымсыз тірлік иелерінің өмірге икемділігін, жеңгіштігін көрсету 
балаларға арналған, қазақ ертегілерінің барлығына ортақ». Жастайынан ертегі тыңдап өскен бала болашақ  
өміріне азық болар адамгершілік қасиеттерді бойына жинап, өнегелі тәрбие алып өсті десе болады. Шынында 
да солай! Тәрбие - бала болашағы. 

Балалық шақ әр адам баласының басынан өтетін ең тәтті, ең қызық, қайталанбас жастық шағы болса, осы 
кезеңдегі арманшыл, қиялшыл болып келетін баланың ең жақын досы ертегі десек те болады. Бізде «Бала 
қымбат болса, тәрбиесі одан да қымбат» деген нақыл сөз бар. Сондықтан қазақ халқы бала тәрбиесіне бала ана 
құрсағында жатқан кезден бастап-ақ көңіл бөлген.   
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Өзіміз көп үміт күтіп отырған жас ұрпақ ата-бабамыздан қалған мәдени мұра халық ауыз әдебиетінің өн 
бойындағы мәнділігі мен маңыздылығынан, ойшылдығы мен қиялшылдығынан, тапқырлығы мен шешен-
дігінен, әсемдігі мен алғырлығынан тәлім-тәрбиесі мен үлгі - өнегесінен нәр алары анық. 

Сан ғасырлар бойы ауыз әдебиетіндегі ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып келген халықтық тәрбиенің өнеге-
үлгілері осы уақытқа дейін өзінің педагогикалық мүмкіндіктерінің мәні зор екендігін дәлелдеп келеді. Халық 
ауыз әдебиетінің ішіндегі балаларға ең жақыны ол  ертегі болмақ. 

Қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген халық. “Кейін кеш болады”, - деп баланы ана құрсағында 
жатқан кезден бастап-ақ тәрбиелеуге кіріскен халық. Сондықтан ақ жаулықты әжелеріміз бен аналарымыздың 
бала тәрбиесіндегі рөлі зор. Аналар бесіктегі сәбиге:   

Әлди, әлди, ақ бөпем, 
Ақ бесікке жат, бөпем, 
Бармақтарың майысып, 
Түрлі ою ойысып,  
Шебер болар ма екенсің?! 
Таңдайларың тақылдап,  
Сөзіңді жұрт мақұлдап, 
Шешен болар ма екенсің?! - деп   

“Бесік жырын” айтып берсе, әжелер балаларды: “Ерте, ерте, ертеде. Ешкі жүні келтеде”, -  деп басталатын 
ертегілермен, аңыз әңгімелермен сусындап отырды. Әжелеріміз ертегілердің тәрбиелеуге тигізер үлесін сонау 
ерте заманнан-ақ білсе керек. Ертегі балаларды тәрбиелеп қана қоймай, олардың білімдерін молайтып отырған. 
Мысалы, Бауыржан атамыздың “Ұшқан ұя” деп аталатын естелігінде бала Бауыржан үлкен апасын: “Жыл 
санауы бойынша сен маймыл жылы туылғансың, сондықтан сен маймылсың”, - деп айтып жыл санауды үйрен-
генін көрсеткісі келген Бауыржанды апасы дұрыс түсінбей қалып, оны доңыз деп атауы бала Бауыржанды 
ренжітеді. Сонда әжесі: “Балаларым, құлақ салып тыңдаңдар. Көңілге түйіп, ұғып алыңдар. Жаппар ием  
жарық дүниені, Күн мен Айды, жарық пен қараңғыны жаратарда күнге, аптаға, айға және жылға ат қоюды 
ұмытып кетіпті...”, - деп жыл санауының қалай шыққаны туралы ертегі-аңызды айтып беруі балалардың ой-
өрісін дамытты. 

Бес жасқа дейін баланың санасы кез келген ақпаратты тез қабылдап алатын аса қабілетті кезеңі, сол себепті 
де осы аралықта балаға қолдан келгенше жақсы үлгі көрсету қажет. Бұл сөздерді Бауыржан атамыздың мына 
естеліктерімен де нақтылай түсуге болады: “Біздің кейде өткенді еске алсақ, тұтас тұлға іздеп, бүтін бір жүйелі 
оқиға іздеп, кесек-кесек кереметтер іздеп, ерекше мән беріп қарайтынымыз бар. Дәл осы өлшем балғын кезге 
келе бермейді. Өйткені бала жүрегі, бала көңілі, бала ойы алғашқы көргенін, алғашқы сезгенін, алғашқы 
тұшынғанын қаз-қалпында, тұнық күйінде болмысына ұйытып алады да, сол қалпында сақтай біледі. Бала 
қиялы ол көргендерінен көлемді ой түйіп жатпайды, қайта үзік-үзік үміттің өзінен рахат сезімге бөлене береді”. 
Міне, сондықтан да бала тәрбиесіне жастайынан көңіл бөліп, ертегі айтып беріп, ондағы кейіпкерлер арқылы 
жақсы мен жаманды ажырата білуге үйрету керек.  

Әрбір адамның болашағы балалық және жастық шағындағы көргендері мен алған әсеріне тікелей 
байланысты. Бүлдіршіндер мен жастар адамның рухын шыңдап, жігер беретін ортада ақыл-ойы ұшқыр, 
көргенді боп өседі. Балаларға оқытылатын кітап мейлі өлең-жыр, не қара сөз болсын, адамның ойына қозғау 
салатындай, рухын шыңдайтындай, үміт пен жігерді жанитындай болуы керек. Сонда ғана ерік-жігері күшті, 
ақыл-ойы түзу ұрпақ өсіп шығады... 

Тәрбие өзінше бір ғажайып әлем және жақсы тәрбие алған адам қандай құрметке де лайық. Иә, адам 
оқымаған қараңғы болса да, оны ізеттілігі үшін жақсы көруге әбден болады. Ұлттық рух пен ұлттық тәрбиеден 
мақұрым халықтар дөрекі, надан әрі желөкпе, қаңбақ адамдарға ұқсайды. Олардың достықтарында опа, қас-
тықтарында шынайылық жоқ, яғни жау боп жарытпайды, не дос боп опа таптырмайды. Мұндайларға сенген-
дердің үміті үзіледі, оларға арқа сүйегендер қиын-қыстау сәтте жалғыз қалады. Сондықтан балаға жастайынан 
рухани ұлттық тәрбие берген абзал. Бұл тәрбиені біз ауыздан-ауызға беріліп келген, қазақ халқының арман-
дарынан туған және олардың тұрмыс-тіршілігін, қандай дана адам болғанын көрсететін ертегілер арқылы 
беруімізге болады. Халық адамгершілік пен әділеттілікті, ақылдылық пен батырлықты ертеден-ақ өте жоғары 
бағалап, әңгіме, ән-жырға, ертегі-аңызға арқау етіп отырған. Халықтың ауыздан-ауызға тарап, бізге жеткен 
ертегі, аңыз әңгімелерінің барлығында да ақылдылық пен ақымақтық, арамзалық пен адалдық, жақсылық пен 
жауыздық қатар көрсетіледі. Ертегілердің тәрбиелік маңызы орасан зор. Ертегілерді тыңдау арқылы балалар 
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қарапайымдылық, кішіпейілділік, қайырымдылық, адалдық сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. Ертегілердің 
тілі түсінікті, қанатты сөздер мен бейнесіне тіркестерге бай болып келеді. Енді сол ертегілерге талдау жасасақ. 

“Ғажайып бақ” ертегісінің оқиға желісі қызықты. Ертегінің кейіпкерлері Асан мен Қасен – қарапайым еңбек 
адамдары. Ертегінің негізгі идеялы – қарапайым адамның ісі мен ақылын ардақтау. Көңілі ақ, жүрегі таза 
Қасен бір кездері басына қиыншылық түскен кезде Асанның бөліп берген жерінен ішіне толтырып алтын сал-
ған бір қара қазанды тауып алып қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей, досының үйіне қа-
рай жүгіреді, ал Қасен алтынды алудан бас тартып “бұл сол жерде маңдай терін төгіп, еңбек еткен адамдікі”, -  
деп Асанның өзіне қайтаруы – адалдықтың, пәктіктің үлгісі.  

Алтынды алудан Қасен мен Асанның балаларының да бас тартуы оларды өздеріне тартқан адал, шыншыл 
екенін дәлелдейді. “Енді алтынды кім алуы керек?”, - деген сұрақ ертегідегі оқиға желісінің өрбуіне әкеледі. 
Ақыры алтынды “осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жинаған, кедей кепшікке пана болар саялы 
бақ өсірер едім” деп шешім айтқан қарияның үшінші шәкірті алады да арманына, тілегіне жетеді. 

“Сиқырлы жүзік” ертегісіндегі жағымсыз кейіпкердің кедей егіншіден сиқырлы сақинасын ұрлап, қайғыға 
душар болуы және егінші мен оның ақылды жарының ерінбей еңбек етіп, дәулетті болуы балаларды 
жастайынан шыдамды болуға үйретіп, шыдамдылықпен еңбектену арқасында мол табысқа жетуге болатынын 
айтады. “Ақыл, Ғылым және Бақыт” ертегісінде сарапшылардың үшеуіне берген ақылы мынадай болады:   
Бірінші  Бақытқа: сен, тұрақсыз, опасызсың, орныңды  таңдамай  қонасың, қонғаныңды  ісінтесің, тасытасың, 
ақырында бір күні  лақтырып тастап кетесің. Ақылмен  тізе қос, сонда көп жасайсың, – депті.              

Екінші Ғылымға: дүниеде  сенен  күшті нәрсе жоқ,  қара тасты  қайнатасың, дүние жүзін  жайнатасың, са-
қауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ жасайсың, бар ғаламды  өзіңе  бағындырғың келеді, бағынбағанды 
демде  әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен  бірік, сонда абыроймен  ұзақ жасайсың, – 
депті.             

Үшінші Ақылға: дүниеде  адамзатқа   сенен артық  дос жоқ,  бірақ Ашу үстіңе кіріп  келгенде, орныңды  
беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң,  кіресің де  Ашудың  бүлдіргенін  оңдайсың.   Әуелден  
орныңнан  тұрмай отырсаң, Ашу сенің  үстіңе  кірмеген болар еді. Соңында үшеуіне: “Үшеуің біріксеңдер 
ешбір мұң-мұқтаждарың болмайды”, - дейді. Бұл ертегінің де бала тәрбиесіне берері зор.    

«Үш ауыз сөз» ертегісінде  жас жігіт ақылды қарияға бір  үйір жылқы беріп «суын ішкен  құдыққа түкірме», 
«оң қолың ұрысса, сол қолың арашашы болсын», «ертеңгі асты тастама» дейтін үш ауыз өсиет үйренеді. «Ұр 
тоқпақ» ертегісінде ұрылардың өзі ұратын тоқпақтың астында қалғаны суреттеледі. «Ұрлық түбі – қорлық» 
деген ғибрат осыдан келіп шығады. Бұл ертегілерден басқа балаларды батыр, ер жүрек, Отанын сүюге, елін 
қорғауға, өнерді игеруге, жалпы адамгершіліктік құндылықтарды бойына сіңіруге септігін тигізетін ертегілер 
өте көп. Мысалға келтіретін болсақ, “Алтын сақа”,  “Ер Тарғын”, “Туған топырақ”, “Толағай батыр”, “Ақылды 
келін” және тағы басқа. 

Ертегі айту еріккеннің ермегі емес, жастарды сөз өнерінің қыры мен сырына жаттықтырып тәрбиелеу, 
этикалық, эстетикалық, адамгершілік, азаматтық тәрбие беру мектебі болып саналған. Мәселен, ертеде казақ 
ауылына келген әр қонақтан «қонақ кәде» талап етіп, қонақтың өзі білетін ертегі, аңыз әңгімелерді қисынына 
келтіріп айтып беруін қалауы, ал оны ауылдың үлкен-кішілерінің кірпік кақпай тындап ләззат алуы, ертегі тек 
жастар үшін ғана айтылмайтынын дәлелдеп отыр. 

Қорыта келе, халық адамгершілік пен әділеттілікті, ақылдылық пен батырлықты ертеден-ақ өте жоғары 
бағалап, әңгіме, ән-жырға, ертегі-аңызға арқау етіп отырғанын көреміз. Халықтың ауыздан-ауызға тарап, бізге 
жеткен ертегі, аңыз әңгімелерінің барлығында да ақылдылық пен ақымақтық, арамзалық пен адалдық, жақсы-
лық пен жауыздық қатар көрсетіледі. Ертегілердің тәрбиелік маңызы орасан зор екендігі ертегі сюжетінен 
анық байқалады. Ертегілерді оқу арқылы балалар қарапайымдылық, кішіпейілділік, қайырымдылық, адалдық 
сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. Ертегілер әрқашанда қазақ халқының өмірінде маңызды рөл атқарып 
келген және болашақта да солай болып қала бермек. Себебі, ертегілердің мазмұнында халықтың тұрмыс 
тіршілігі салт-дәстүрі, әдет- ғұрпы, бүкіл болмысы, адамдардың өзара қарым-қатынасы, мінез-құлқы т.б. бейне-
ленген. Ұрпақ тәрбиесінде ең тиімді тәрбие құралы ретінде ертегілер тілі жеңіл, түсінуі оңай болғандықтан, 
ертегілердің балаларға отансүйгіштік, еңбексүйгіштік тәрбиелермен қоса, адамгершілік құндылықтарды да жас 
ұрпақтың бойына сіңіртері анық. 

 
Резюме 

В данной статье рассматривается нравственное воспитание детей средствами казахских народных сказок. 
Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных проблем общественного развития, а 
в современных условиях она приобретает особое значение. Сказка – это наиболее простой и интересный способ 
формирования этических принципов и картины мира у детей.  
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Summary 
This article describes moral upbringing of children by means of Kazakh folk tales. The problem of moral upbringing of 

the individual has always been one of the most urgent problems of social development, and in modern conditions, it acquires 
special significance. Fairy Tale - this is the most simple and interesting way of forming ethical principles and worldview in 
children. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В статье особым разделом работы по подготовке школьников к общению является развитие и 

формирование у них коммуникативных умений: а) умения переносить известные школьнику знания и навыки, 
варианты решения, приемы общения в условия новой ситуации, трансформируя их в соответствии со 
спецификой ее конкретных условий; б) умения находить решения коммуникативной ситуации из комбинации 
уже известных школьнику идей, знаний, навыков, приемов; в) умения создавать новые способы и 
конструировать новые приемы для решения конкретной коммуникативной ситуации. 

Ключевые слова: общение, культура, дискуссия, принцип, речь.  
  
Общение - коммуникативный процесс, своеобразная связующая нить, объединяющая людей между собой. 

Культура  - это очень  многогранное и емкое понятие, но когда мы говорим – культура общения, каждый знает, 
что понимается под этим термином. Культура общения – это некий свод правил, которых придерживается 
каждая уважающая себя личность. Соблюдение этих правил – показатель уровня образованности и культуры 
человека в целом, без культуры общения невозможно взаимодействовать с людьми в цивилизованном 
обществе, невозможно вести бизнес и налаживать деловые контакты. 

Основной элемент общения – речь, именно от того, насколько культурная ваша речь, структурированная и 
интеллектуальна, зависит в целом культура общения с вами. При помощи слов мы выражаем свои мысли и 
свое отношение к собеседнику, показываем уважение, признание, любовь или наоборот даем понять, что 
собеседник нам неприятен, мы его не считаем за достойного оппонента, не уважаем его и его мнение. 

Культурное общение – это всегда диалог, обмен мнениями, выражение собственных мыслей и интерес к 
мыслям собеседника. Не надо перетягивать инициативу разговора на себя, и уж тем более долго и нужно 
говорить о том, что волнует только вас. Не бойтесь, если во время беседы возникает пауза и зависнет тишина, 
это значит, что собеседники собираются с мыслями, не надо без умолка тараторить, чтобы «забить» все паузы. 
Крайне некультурно перебивать собеседника на середине фразы, если вам уж сильно надо что-то сказать, 
всегда необходимо извиниться за то, что перебил речь собеседника. 

Культура общения подразумевает то, что в коммуникации участвуют два умных и культурных человека, 
которые прекрасно понимают рамки дозволенного и не позволяют их себе нарушать. Некультурно передавать 
в разговоре слухи, сплетни, а уж если вы решили посудачить и «промыть кости» какому-либо общему 
знакомому, то такую беседу и вовсе нельзя назвать культурной. Культура общения – неотъемлемая часть 
поведения в обществе, любая беседа, разговор, фраза, направленная в чью-либо сторону, должны быть 
культурными, красивыми и достойными. 

Важный вклад в разработку проблемы формирования профессионально-педагогического общения учителя 
в педагогическом процессе внесли казахстанские педагоги Хмель Н.Д., Хан Н.Н., Бейсембаева А.А., 
Хайруллин Г.Т. По мнению Хмель Н.Д., «общение лежит в плоскости сущностных характеристик как 
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общества в целом, так и каждого человека, так как элементом общества является общающийся человек». 
Отсюда следует, что развитие каждого индивида завит от развития всех других индивидов, с которыми он 
общается. Вместе с тем в последние годы многие ученые проявили интерес к проблеме формирования 
культуры межнационального общения. 

Понятие «общение» и «культура» постоянно взаимодействуя, интегрируясь друг с другом, образуют новое 
в содержательном и структурном плане понятие «культура общения». 

С педагогической точки зрения, мы выделили в культуре общения личности три основных компонента, 
гармоничное сочетание которых в структуре культуры общения обеспечивает её действенное 
функционирование педагогического общения (Кан-Калик В.А., Левитан К.М. и др.), стали разрабатываться 
общие вопросы воспитания культуры общения (Даниленко О.И., Мудрик А.В., Чернышева М.А. и др.). 

Большая заслуга воспитания подрастающего поколения в коллективе принадлежала Макаренко А.С. 
Центральной идеей его педагогической системы являлись воспитание в коллективе и через коллектив. 
Макаренко А.С. считал, что воздействовать на отдельную личность можно воздействуя на коллектив, членом 
которого является его личность. В его опыте в связи с воспитанием коллектива было утверждено два 
принципа: «принцип параллельного действия» и «принцип перспективных линий». 

Мы полагаем, что на сегодняшний день остаются актуальными проблемы, которые поднимались 
Макаренко А.С. о том, что человек развивается в коллективе через коллектив, но в то время при опоре на эту 
идею все таки в тени оставалась сама личность с её индивидуальными особенностями и возможностями, что не 
позволяло ей в те года самоактуализироваться, саморазвиваться, самосовершенствоваться. 

Подготовка школьников к общению понимается как формирование у школьников интеллектуальной, 
психической и социальной готовности к эффективному участию и освоение способов практической 
реализации этой готовности. 

Оптимальным временем подготовки человека к общению является детство и школьные годы. В этом 
возрасте человек наиболее восприимчив к обучению, как правило, легко и наиболее устойчиво усваивает 
установки, умения, стереотипы в сфере общения. 

В том или ином аспекте вопросы подготовки и обучения общению затрагивают различные дисциплины: 
этику, психологию, педагогику, психотерапию, теорию управления и др. В силу специфики этих предметов их 
данные не могут быть прямо перенесены в сферу воспитанию школьников, но могут быть использованы в ней 
в модифицированном виде. 

Подготовка к общению предполагает определенную дифференциацию учащихся по полу и возрасту, по 
мере успешности их общения, по характерологическим свойствам. Работа по подготовке школьников к 
общению должна вестись в расчете на всех учащихся и на тех из них, кто испытывает особые трудности в 
общении. И в том и в другом случае эта работа имеет специфическое содержание, а иногда и формы, в 
зависимости от возраста и пола ребят. 

Обучение школьников общению включает в себя сообщение им необходимых теоретических знаний в 
соответствии с возрастными возможностями учащихся и организацию практики общения в жизнедеятельности 
коллектива. Сообщение теоретических знаний может осуществляться в форме специальных бесед, в процессе 
инструктажа школьников, которым предваряется в жизнь коллектива новых форм общения учащихся, а также 
в процессе анализа проведенных мероприятий и жизни коллектива. 

Обучение общению школьников, испытывающих особые трудности в этой сфере, осуществляется с 
помощью более глубокого ознакомления их с теорией общения, анализа трудностей в общении и выявления их 
причин (на психологическом уровне). 

В опорных школах для этих ребят организовывались специальные групповые занятия по обучению 
приемам общения, им старались обеспечить особую позицию в процессе жизнедеятельности коллектива, в 
которой они могли приобрести соответствующий опыт. Работа по подготовке школьников к общению 
включает в себя несколько аспектов: развитие определенных особенностей мышления и речи учащихся, 
формирование у них определенных социальных установок и коммуникативных умений. 

Согласно взглядам психологов, за стадией решения проблем следует стадия, характеризующаяся 
способностью находить и ставить проблемы. Свойства этой ступени развития интеллекта – нестандартный 
подход к уже известным проблемам: умение включать частные проблемы в более общие и т.д. Однако этой 
стадии в развитии интеллекта достигают не все старшеклассники. Поэтому важным аспектом подготовки 
школьников к общению является развитие определенных способностей мышления учащихся, которые, по 
данным психологов, играют важную роль в сфере общения личности: открытости (дивергентности), гибкости 
(флексибильности), нестандартности ассоциативного ряда, внутреннего плана действий. Все эти свойства 
непосредственно связаны с умением человека видеть проблемы. 
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Названные особенности мышления проявляются, развиваются и важны не только для функционирования 
личности в сфере общения, но и в других сферах ее жизнедеятельности. Развиваются эти особенности 
мышления в процессе всей жизнедеятельности личности и являются продуктом постановки всего учебно-
воспитательного процесса. 

Вторым важным аспектом подготовки к общению является развитие у школьников свободного владения 
речью, что предполагает наличие большого запаса слов, образность и правильность речи, точное восприятие 
устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами, подготовленность к выделению из 
услышанного существа дела, корректную постановку вопросов, краткость и точность формулировок ответов 
на вопросы партнеров, логичность построения и изложения высказывания, определенный уровень речевой 
антиципации (предвосхищения). 

Развитие мышления и свободного владения речью реализуется согласно учебным программам во всех 
классах в процессе обучения и воспитания. 

Важнейшим аспектом подготовки учащихся к общению является формирование у них социально ценных 
установок в сфере общения: отношения к каждому партнеру по общению как к цели, а не как к средству; 
интерес к самому процессу общения, а не только к его результату; отношение к общению как к диалогу, а не 
монологу; терпимость к мелким недостаткам партнеров; терпимость к идеям партнера; ориентация на то, 
чтобы в процессе общения не только получать самому, но и как можно больше отдавать партнерам. 

Формирование социальных установок в сфере общения становится реальным тогда, когда оно осуще-
ствляется в процессе всей учебно-воспитательной работы школы и непосредственно связано с теми 
установками, которые реализуют педагоги в своем общении с учащимися. Эффективным путем формирования 
социальных установок учащихся в сфере общения является такая распространенная форма организации 
жизнедеятельности ученических коллективов, как собрание (которое в этих целях в массовой практике не 
используется). Всякое собрание выполняет функцию коммуникации, т.е. обмена информацией между его 
участниками. В связи с этим особое внимание должно уделяться тому, чтобы школьники учились слушать и 
уважительно относиться к высказываемым на собрании суждениям, ясно и четко излагать собственные точки 
зрения. Второй функцией собрания можно считать переработку информации, что требует от учащихся умения 
обсуждать проблему, подбирать и излагать аргументы “за” и “против”. Третья – функция поведения – требует 
от учеников умения тактично по содержанию и сдержанно по стилю и тону излагать свои взгляды; терпимо 
относиться к идеям оппонентов; определенной степени эмоциональной вовлеченности в процесс решения 
проблемы, стоящей перед собранием. 

Результативным способом формирования и (что особенно важно) изменения социальных установок 
учащихся в сфере общения является групповая дискуссия. Суть ее состоит в том, что с группой школьников 
организуется обсуждение тех или иных конкретных проблем, возникающих в процессе общения, конфликтов 
между партнерами с целью поисков решений. Процесс групповой дискуссии выглядит следующим образом: 1) 
определение и формулировка проблемы; 2) рассмотрение фактов, из которых она вытекает; 3) подбор 
критериев для оценки решения; 4) рассмотрение и оценка решений; 5) рассмотрение шагов, которые нужно 
предпринять для реализации найденного решения. 

Эффективность групповой дискуссии во многом зависит от умения педагога вызвать учащихся на 
дискуссию и руководить ею, т.е. ставить стимулирующие вопросы, обеспечивать своевременную поддержку 
участникам, формулировать выводы дискуссии. Педагог при этом выступает и в роли участника дискуссии, т.е. 
сам вносит в дискуссию конструктивный вклад. Метод групповой дискуссии дает большой эффект, ибо 
позволяет учащимся проявить собственную точку зрения, обогатиться информацией, получить опыт участия в 
поиске решения проблемы в группе. Кроме того, ход дискуссии дает возможность школьникам как бы 
взглянуть на себя со стороны, примерить к своему поведению эталоны и нормы, внести некоторые коррективы 
в свои представления о себе и своем поведении в процессе общения. 

Развитие социальных установок должно основываться на специфике возрастных типов общения школь-
ников. Однако в процессе исследования обнаружилась необходимость двойного учета этой специфики – 
актуального и предвосхищающего. С одной стороны, у школьников каждой возрастной группы надо формиро-
вать установки в сфере общения, исходя из специфики их возрастного типа общения. С другой – у каждой 
возрастной группы надо формировать установки, которые характерны для последующих возрастных типов. 

Особым разделом работы по подготовке школьников к общению является развитие и формирование у них 
коммуникативных умений: а) умения переносить известные школьнику знания и навыки, варианты решения, 
приемы общения в условия новой ситуации, трансформируя их в соответствии со спецификой ее конкретных 
условий; б) умения находить решения коммуникативной ситуации из комбинации уже известных школьнику 
идей, знаний, навыков, приемов; в) умения создавать новые способы и конструировать новые приемы для 
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решения конкретной коммуникативной ситуации. Эти основные умения конкретизировались в процессе 
опытно-экспериментальной работы. Были выделены несколько групп коммуникативных умений: 

1. Умение ориентироваться в партнерах, т.е. определять характер человека, его настроение; читать 
экспрессию поведения партнеров, верно ее истолковывать. Безусловно, по отношению к школьникам речь идет 
о доступной каждому возрасту мере овладения этими умениями. 

2. Умение ориентироваться в отношениях в возможными партнерами и между ними, т.е. в соотношении 
своего и их половозрастного и ролевого статусов – в степени близости и в мере доверительности. 

3. Умение ориентироваться в ситуации общения. Важность этого умения определяется главным образом 
тем, что правила общения диктуются той конкретной ситуацией, в которой оно происходит. И хотя любая 
ситуация уникальна для партнеров, тем не менее все они могут быть сведены к некоторым большим группам, 
каждая из которых регулируется зафиксированными в общественной практике символическими системами. 

Таким образом умение ориентироваться в ситуации предполагает в первую очередь обучение школьников 
установлению контактов в имеющейся ситуации с желательными или необходимыми с деловой точки зрения 
партнерами; умение создавать ситуацию общения с конкретными партнерами; входить в наличествующую 
ситуацию общения; находить темы для общения в каждом из названных случаев. Школьник должен уметь 
различать виды общения (межролевое, межличностное), формы общения (в группе, в коллективе) и уметь 
выбрать адекватный способ взаимодействия с партнерами. 

  
Түйіндеме 

Бұл мақалада сабақтан тыс уақыта және оқу үрдісінде оқушылардың өзара қарым-қатынас жүйесін 
қалыптастыру тұралы баяндалады.  

Summary 
This article refers to the preparation of school students to the communicate in the process of  learning and in 

extracurricular time.  
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Аңдатпа: Мақалада  жеке тұлғаның қоғамдағы орны мен тигізер пайдасын бастауыш мектепте білім беру 

үдерісінде ұтымды қолдану мәселесін дұрыс шешу мүмкіндіктері  жан-жақты қарасырылады.  
Жүйелі жүргізілген ой операциялары ғылыми ұғымдарды қалыптастыру үшін негіз дайындайды және зияткерлік 

дамуды, яғни формалды операрциялар кезеңінде жасөспірім объектілерге нақты байлануынан босайды және сол 
арқылы  үлкен адам сияқты ойлау, өзін-өзі басқару  т.б. қабілеттерін дамыту мүмкіндігіне ие болатындығын 
пайымдаған. 

Тірек сөздер: талдау, синтездеу, салыстыру, қорыту. 
 
Психологтардың пайымдауынша дені сау кез келген адам қандай да бір қызметке бейім болады, ештеңеге 

ыңғайы не бейімдігі жоқ адам жоқ. Оны күнделікті практика да көрсетіп жүр. Бейімдік дайын күйінде адамға 
берілмейді, ол жеке адамның өзіндік ерекшеліктеріне байланысты өмір сүру кезінде, оқу барысында 
қалыптасады.  Мектепте жеке тұғаның неге бейім екенін айқындалып, оны дамыту арқылы әр тұлғаның 
қоғамдағы орны мен тигізер пайдасын ұтымды қолдану мәселесін дұрыс шешуге мүмкіндік алады.  

Бастауыш мектептің алдында тұрған негізгі мәселе – оқушыларға білім бере отырып  оқу әрекетіне 
қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылын, қабілетін жан-жақты дамыту. Бастауыш сынып – 
оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытудың негізгі кезеңі. Өйткені балалардың ойлары осы кезеңде 
нақты-бейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды.  
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Кіші мектеп жасы барлық танымдық процестердің, соның ішінде ақыл-ойдың дамуында үлкен әлеуетті 
иеленеді. Балалардың ақыл-ойының дамуына арналған өзінің соңғы фукцияларының бірінде Л.С. Выготский 
дәл кіші мектеп жасының өзі ойлаудың белсенді даму кезеңі болып табылатындығын көрсетті. Бұл даму ең 
алдымен, сыртқы қызметке тәуелсіз ішкі зияткерлік қызметтің, өзіндік жеке ақыл-ой  әрекеттерінің жүйесінің 
пайда болатындығына байланысты. Қабылдау мен есте сақтаудың дамуы қалыптасатын зияткерлік процес-
тердің нақты әсерімен өтеді. Өзге сөздермен айтсақ, жастардың жалпы жүйесіндегі кіші мектеп жасының рөлі 
мен мәнін белгілеу маңызды. 

Егер бірінші класта баланың ойлауы әлі де мектеп жасына дейінгі баланың ойлауын  еске салатын болса, 
балалар өз ойларында негізінен сезу тәжірибесіндегі нақты заттарға сүйенеді, оларды ой тұжырымдары көрнекі 
сілтемелерге негізделген,  үшінші сыныпқа қарай ойлау операцияларының  абстрактілік-логикалық жаққа 
қарай күшті ілгерілеуі байқалады.  Байланыстарды көрсетуді талап ететін  сабақтарда алынатын білімнің 
көлемі артады. Оқушылар  түрлі заттар мен құбылыстарды жіктеп үйренеді, бұл, өз кезегінде, ақыл-ой қызметі-
нің неғұрлым күрделі нысандарының дамуына алып келеді. Орта буынға көшкен кезде оқушылардың көпші-
лігі қорытынды жасай, талдау және синтез жасай алады, адами сапалар мен қабілеттері де қалыптасады 

З.В. Птицинаның зерттеулерінде адами сапалар мен қабілеттердің дамуы үшін  көбінесе оқушының ғылыми 
зерттеу әдістемесін меңгеруіне, абстрактілеу, салыстыру, қорыту, талдау және синтездеу сияқты жаңаны 
тануына көмектесетін   жағдайлар  талап етіледі. 

Ойлау тәсілдерін қалыптастыру тәртібі туралы мәселені Н.Ф. Талызина жан-жақты  зерттеді Ол жекелеген 
тәсілдердің қалыптасу тәртібін төмендегіше айқындайды: 

 талдау және синтездеу; 
 салыстыру; 
 абстрактілеу; 
 қорыту; 
 нақтылау. 
Ғылыми зерттеулерді саралай отырып осы аталған тәсілдерді былайша анықтама берген. 
«Талдау» – зерттелетін объектіні  оған тән құрамдағы элементтерге  іс жүзінде немесе ойша бөлу, ондағы 

жеке жақтарды ажырату,  объектінің әрбір элементін немесе жағын  тұтастың бөлшегі ретінде жеке зерделеу. 
«Синтездеу» – зерттелетін объектінің элементтерін (бөліктерін) немесе қасиеттерін біртұтасқа біріктіру  
«Салыстыру» мақсатын – салыстыру заттары туралы теориялық мәліметтерді қайталай отырып, салыс-

тырудың басты белгілерін ажырату – қандай да бір заттың ерекшеліктерін (ұқсастықтарын)  анықтау – салыс-
тыра отырып  қорытынды жасалады.  

Жасөспірім оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін маңызды логикалық операция абстрактілеу – 
заттар мен құбылыстардың елеулі ерекшеліктерін ойша ажырату және оларды нақты бір тұрғыдан қарағанда 
елеусіз заттардан шеттету болып табылады. 

Біздің зерттеуіміз үшін қажетті келесі операция – қорыту. 
«Қорыту» – бұл  берілген заттар мен құбылыстардағы ортақты табу. Бұл ортақ белгілер немесе бөлшектер, 

элементтер және т.с.с. болуы мүмкін. Ортақты табу заттарды салыстыруды, берілген заттардың әрқайсы-
сындағы ортақ белгілерді ажыратуды және соңғысын осы белгілер бойынша біріктіруді қамтиды. 

Осы аталған тәсілдер бойынша бастауыш сынып оқушыларының алған білімі белгілі бір  түрде жүйеленеді. 
Біртіндеп оқушылар жалғыз дара білімнен оларды қорытуға, одан соң жүйелеу мен жіктеуге көшуді өзбетімен 
қамтамасыз ете алады, бұл логикалық ойлау қабілетін қалыптастырады. 

Салыстыру, талдау және синтездеу, абстрактілеу, жіктеу және қорыту сияқты ой операциялары негізінен 
кіші жасөспірімдік жаста кешенді түрде дамуы тиіс. Осы ойлау операцияларының алгоритмдерін ескере 
отырып,  логикалық ойлауды дамытудың кіші деңгейлерін ажыратамыз. 

Бірінші деңгейде оқушылар қабылдауды, есте сақтауды, қиялды белсендендірудің арнайы әдістемелік 
тәсілдерінің көмегімен қандай да бір операцияның мұғалімнің басшылығымен нақты мысалмен ара қатысын 
белгілеуі тиіс. Бұл деңгейде кіші жасөспірім оқушылар  салыстырудың басты белгілерін ажыратады. Сонымен 
қатар  жасөспірім кездегі талдау-синтетикалық қызметтің маңыздылығын ескере отырып, бұл деңгейге, 
объектіні талдауды оның тұтас картинасын қалпына келтіруге жетелейміз. Кіші жасөспірімдердің логикалық 
ойлауын дамытудың екінші деңгейін  жіктеу негіздерін, салыстыру объектілерін, талдау өлшемдерін, қорыту 
объектілерінің  басты сипаттамаларын ажырату  қабілетімен сипаттайтын боламыз. Оқушылар салыстыру 
сияқты ойлау операциясын  аяғына дейін жүргізе білуі тиіс. 

Үшінші деңгейде оқушылар талдау-синтетикалық қызметті, абстарктілеуді, жіктеуді толықтай жүзеге 
асырады.  
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Н.Н. Поспеловтың және Н.И. Поспеловтың  қорытуды меңгеру үшін оқушы  индукция мен дедукцияны 
меңгеруі, яғни  талдау-синтетикалық қызметі жүзеге асыра білуі тиіс екендігі туралы қорытындыларын ескере 
отырып, бұл деңгей үшін  қорытуда объектілердің ортақ қасиеттері мен қатынастарын ажырату міндетті деп 
айқындаймыз.  

Төртінші деңгей – жоғары, оқушылар жоғарыда тізбеленген барлық ой операцияларын жүзеге асыра білуі 
тиіс. 

Кіші мектеп жасы үшін  жетекші қызмет оқу болып табылады. Оқу қызметінің талаптары оқушыларды 
міндетті түрде  олардың бүкіл психикалық процестерінің сипаттамасы ретінде қабілеттер мен еріктіліктің 
қалыптасуына алып келеді. Еріктілік  баланың күнде одан оқушы позициясы талап ететін нәрсені орындауы-
ның нәтижесінде қалыптасады: түсіндірулерді тыңдайды, есептерді шешеді және т.с.с., біртіндеп келе, ол  
өзінің қалағанын емес, жасауға тиісті нәрсесін жасауға үйренеді. Осылайша, оқушылар өзінің мінез-құлқын 
басқаруды (қандай да бір дәрежеде) үйренеді, өзін-өзі басқару қабілеті жетіледі. 

Сонымен қатар мұғалім баладан тек есепті шешуді ғана емес, оның дұрыстығын негіздеуді талап етеді. Бұл 
біртіндеп баланың сезіну,  өзінің не жасап отырғанына, не жасағанына есеп беру қабілетін қалыптастырады. 
Бала тек мәндік мазмұнды беріп қана қоймайды, нақты мақсатқа бағындыра отырып, оны реттейді. Тағы да бір 
маңызды міндет – оның дұрыс жасағанын және оның неге дұрыс деп санайтынын бағалау. Адамның  өзінің не 
жасап жатырғанын сезіну және дәлелдеу, өз қызметін  негіздеу қабілеті рефлексия деп аталады. Сондықтан 
кейбір зерттеушілер  логикалық ойлаудың тиімді дамуының «дербестікті және ұсынатын талқылауларының 
негізділігінің дамуы» сияқты шартын ажыратады . 

Оқудың бастапқы кезеңінде бірінші сыныптың оқушылары үшін сыртқы заттарға, модельдерге, суреттерге 
сүйену қажет болады. Біртіндеп олар  заттарды сөздермен алмастыруды (мысалы, ауызша есептеуді), басында 
заттардың бейнелерін сақтауды үйренеді. Бастауыш мектепті аяқтағанда оқушылар  әрекеттерді өздігінен, - 
ақыл-ой тұрғысында – орындай алады. Бұл, олардың зияткерлік дамуы жаңа сатыға көтерілгендігін, олардың 
ішкі әрекеттер жоспарының қалыптасқандығын көрсетеді. Жүйелі жүргізілген ой операциялары ғылыми 
ұғымдарды қалыптастыру үшін негіз дайындайды және зияткерлік дамудың соңғы кезеңінде, яғни формалды 
операрциялар кезеңінде жасөспірім объектілерге нақты байлануынан босайды және сол арқылы  үлкен адам 
сияқты ойлау мүмкіндігіне ие болады 

                                                                
Резюме 

В данной статье рассмотрены вопросы функциональной грамотности учащихся, внедрение в учебно 
воспитательный процесс активных форм обучения. Особенности личностно-ориентированных технологии. 

                                                      
Summary 

The question of individual has been brought into the discussion,   also its place,advantage and right usage for the primary 
school teaching catholically.Systematically used ideas actions of scientific terms are based to  found  intellectual development. 
During the formal actions there have been noted that young generation learn to be independent from the objects around and 
learn to think as adults, self-control and other skills that can be improved.  
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Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 
Аңдатпа: Бұл мақалада оқушылардың дене тәрбиесін жетілдірудің педагогикалық сипаты денсаулығы мықты, 

денесі жан-жақты дамыған, алуан түрлі дене және ақыл-ой еңбектерін орындауға әбден қабілетті ұрпақты дайындау 
мемлекеттік қажеттілік талаптарына байланысты жүргізілетіндігі жөнінде баяндалады. Денсаулық, сымбаттылық, 
көңілдің көтеріңкілігі - адамзаттың бағзы заманнан бергі ең асыл армандарының бірі. Адам баласы әрқашанда өзінің 
денесін жетілдіруге және белсенді ұзақ ғұмыр сүруге, тұрмыстың жақсы болуына, жас кездегі күш-қайратын 
сақтауға ұмтылады. Бұған дене тәрбиесі құралдарын пайдалану арқылы педагогикалық тұрғыда сипаттама жасай 
отырып, қол жететіндігі есте болуы керек. 

Тірек сөздер: дене тәрбиесі, ұрпақ, қажеттілік, ақыл, ой, педагогикалық сипаты, оқушы, мұғалім, сабақтан тыс, 
эмоция. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев  2014 жылдың 17 қаңтары күнгі Қазақстан халқына 

арнаған дәстүрлі «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында: «Басты 
мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел 
тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті. Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс тындырды. Біз 
үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Әрбір отандасымыздың жүрегіне өз еліне деген шексіз 
мақтаныш сезімін орнықтырдық. Қазақстандықтар ертеңіне, елінің болашағына сеніммен қарайды. Халықтың 
97 пайызы әлеуметтік ахуалдың тұрақтылығын және оның жыл өткен сайын жақсара түскенін айтады. Бүгінде 
отанымыздың жетістіктері – әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ 
мерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – 
барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, 
ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, 
емтиханнан мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы міндет», – деп атап көрсетті [1]. 

Бұл – әрбір Қазақ елінің азаматын болашаққа бастар айқын бағдарлама. Яғни, еліміздің 2050 жылға дейінгі 
дамуының жаңа саяси бағдарының  заңды жалғасы. Бүгінгі күні оқушылардың дене тәрбиесін жетілдірудің 
педагогикалық сипаты денсаулығы мықты, денесі жан-жақты дамыған, алуан түрлі дене және ақыл-ой 
еңбектерін орындауға әбден қабілетті ұрпақты дайындау жөніндегі мемлекеттік қажеттілік күн тәртібінен 
түскен жоқ. 

Оқушылардың күнделікті дене тәрбиесі біріншіден, оқу пәндері мазмұнының ғылыми-теориялық деңгейін 
арттыруды, оны үйретудің белсенді әдістерінің кеңінен өндірілуін; екіншіден, балалардың сабақтан тыс 
уақытта қозғалыс әрекеттерімен көбірек айналысуын, сыныпта тәрбиелік шаралар өткізіліп, тиісті теледидар 
хабарларын көруді; үшіншіден, тұрмыста өркениет жетістіктерін пайдалануды көздейді. Мұндай жағдайлар 
оқушылар іс-әрекетінің негізгі түрлерінің сипаты – қозғалысқа деген табиғи қажеттілікті қанағаттандырып, 
дене мүсінін дұрыс қалыпта ұстауды қажет ететін бұлшық ет жиынтығының тұрақты жиырылуын қамтамасыз 
етеді. Эмоционалды-психологиялық артық күш түсіретін ақыл-ой қызметімен ұзақ айналысу дененің 
шаршауына әкеліп соқтырады. Ол денсаулық жағдайына, дененің шынығуына, жалпы оқушының дене 
тәрбиесіне жағымсыз әсер етеді. Организмді психофизилогиялық жағынан қайта қалпына келтірудің басты 
құралы дене жаттығуларымен айналысудың әр түрлі формаларын кеңірек қолдану есебінен оқушылардың 
жалпы және қозғалыс режімін оңтайландыру болып табылады. 

Оқушылар дене тәрбиесінің толық мәнінде жүзеге асырылуы адамның денесін өмір бойы жетілдіріп 
отыруына негіз жасайды. Мектептен тыс мекемелердің (ұландар үйлері, спорт мектептері т.б.) әр түрлі 
секцияларында, топтарда дене жаттығуларымен ұйымдасқан түрде айналысу - балалар мен жасөспірімдердің 
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бос жүрмеу проблемасын шешудің және қоғамға жат қылықтардың көрінісін болдырмаудың да тиімді жолы. 
Жалпы білім беретін мектептің оқу-тәрбие жұмысының бірыңғай жүйесіне дене тәрбиесін міндетті бөлім 
есебінде енгізу тәрбиенің әр алуан (дене, ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, еңбек тәрбиесі) әдістерін өзара 
ұштастыра жүргізуді қамтамасыз етеді. Тәрбиеде түпкілікті нәтижеге жету - оның барлық жақтарының өзара 
байланысын қамтамасыз етеді. Сондықтан да дене тәрбиесінің міндеттерін анықтағанда оның ерекшелігі ғана 
емес, сонымен бірге тәрбие мен білім берудің жалпы жүйесіндегі орны және атқаратын рөлі де есепке 
алынады. Осыған байланысты дене тәрбиесінің ерекше және арнайы емес екі категориясын ажырата білу 
қажет. Бірінші категорияға сауықтыру міндеттері: қозғалыс біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға 
әкелетін біліктілік міндетерінің бір бөлігі жатады. Екінші категорияға тәрбиенің өзге түрлерімен байланысын 
көрсететін тәрбиелік міндеттер де, білім де, дағдыларға байланысты бейімділіктер де жатады. Осы айтыл-
ғандар оқушылар дене тәрбиесінің міндеттерін төмендегідей ретте саралауға мүмкіндік береді.  

Сауықтыру міндеттері: денсаулықты жан-жақты нығайтуға және үйлесімді дене дамуына көмектесу, дене 
мүсінін дұрыс қалыптастыру, дене бұлшық еттерінің әр түрлі топтарын дамыту, организмнің барлық жүйесін 
және олардың функцияларын дұрыс және өз уақытында дамыту, жүйке жүйесін нығайту, зат алмасу 
процестерінің белсенділігін арттыру; оқушылардың жас мөлшеріне қарай дененің мүмкіндіктері мен жұмысқа 
қабілеттілігінің деңгейін қамту; организмнің өзінің шынығуы үшін қолайсыз, жағымсыз жағдайларға 
қарсыласу деңгейін арттыру. 

Білімдік міндеттер: тұрмыс жағдайында, еңбек қызметінде (жүру, жүгіру, секіру, лақтыру, өрмелеу, ауыр 
заттарды көтеру, алып жүру, т.б.) және әскери-қолданбалы сипаттағы қимылдарда (кедергілерден өту, 
шаңғымен жүру, күрес элементтері, т.б.), табиғи қозғалыстарда өмірлік маңызға ие қозғалыс дағдыларын 
қалыптастыру; қозғалыстың берілген өлшемдеріне сәйкес күшті саналы түрде реттей білуді қажет ететін 
жаттығу техникаларын меңгеру есебінен қозғалыс тәжірибесін молайту;  күрделілендірілген жағдайда дененің 
қозғалыс-қимылдарын басқару қабілеттілігің оның ішінде қозғалыстың жаңа түрлерін меңгеруді дамыту;  дене 
қызметінің барлық түрлерін меңгерудің саналылық негіздерін қамтамасыз ететін білім жүйесін қалыптастыру. 

Тәрбиелік міндеттері – денені үйлесімді қалыптастырумен оқушыларды адамгершілік, ақыл-ой, 
эстетикалық және еңбек тәрбиесіне баулу. 

Нақты оқу-тәрбие жұмысында оқушылар дене тәрбиесінің жалпы міндеттерінің айқындалуы және олардың 
шешілуі - үйрету мен тәрбиелеу кезеңдеріне, оқу материалы мазмұнының ерекшеліктеріне, жаттығулардың 
жас ерекшелігіне сәйкес келуіне негізделеді. 

Дене тәрбиесін ұйымдастырудың түрлері. 
Оқушылар дене тәрбиесінің жан-жақтылығын қамтамасыз етудің табыстылығы мектеп педагогикалық 

ұжымының, мектептен тыс мекемелер мен ата-аналардың күш-жігерін жұмылдыруға байланысты. Сонда ғана 
дене тәрбиесін толық ұйымдастыруға қол жеткізуге болады (1-кесте). 

Бұл жүйенің әрбір буыны бір мақсатты бағыттылыққа ие. Үйрету мен тәрбиелеудің айтылған түрлері 
ұйымдастырылу белгілеріне қарай сабақтық емес болуы мүмкін. Жаттығуларды ұйымдастырудың сабақтық 
түрлеріне мектептегі дене шынықтыру сабақтары және секциялардағы оқу-жаттығу сабақтары жатады. Оларға 
тән сипаттар: мамандандырылған педагогикалық басшылықтың болуы; сабақта педагогикалық міндеттер 
жүйесін шешуге бағытталған, оқу бағдарламасы анықтайтын сабақ мазмұны; негізделген құрылым және дәл 
шектелген уақыт мөлшері; жұмыс нәтижесін міндетті түрде бағалау; тұрақты кесте бойынша жаттығуды 
жүйелі өткізу; салыстырмалы тұрақты түрдегі және жасқа байланысты бірыңғайлылық пен жаттығушылардың 
дайындық құрамы, айтылған белгілердің болуы сабақты ең үнемді және жаттығуды жүйелі ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. 

Жаттығуды ұйымдастырудың сабақтық емес, яғни ерікті түрлері сабақ белгілерінің бәріне ие бола алмайды. 
Мысалы, педагогикалық басшылықпен туристік жорықтар өткізуде уақыт қатаң шектелмейді, жаттығушылар 
қүрамы да тұрақты болмайды. 
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Кесте 1– Дене тәрбиесін толық ұйымдастырудың түрлері 
Дене тәрбиесін толық ұйымдастырудың жүйесі 

Мектеп оқушыларының дене 
тәрбиесін ұйымдастыру жүйесінің 

бөліктері 

Бұл жүйе мектептен тыс 
мекемелердегі дене тәрбиесін 

ұйымдастырудың түрлері 

Отбасында балалардың дене тәрбиесін 
ұйымдастыру 

 
- әр сыныпта жетісіне 3 рет өткі-

зілетін дене шынықтыру сабағы 
түріндегі сыныптық-сабақтық 
жаттығу жүйесі; 

- оқу күні режиміндегі дене 
шынықтыру-сауықтыру шаралары 
(сабаққа дейінгі гимнастика, 
сергектік минуттары, дене шынық-
тыру үзілістері, ұзартылған үзіліс-
тегі дене жаттығулары); 

- ұзартылған күн тобындағы күн 
сайынғы дене жаттығулары; 

- дене шынықтыру үйірмелерін-
дегі, жалпы дайындық топтарын-
дағы, спорт түрлері бойынша 
секцияларда, спорттық жарыс-
тарда, саяхат жорықтары мен 
слеттердегі жаттығуларды қос-
қандағы сыныптан тыс жұмыстар. 

 

- балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектептерінде, тұрғы-
лықты жерлерде, жазғы лагерь-
лердің әр түрлі типтеріндегі 
спорт секцияларында өткізілетін 
спорттық жарыстар мен жүйелі 
жүргізілетін оқу-жаттығу 
сабақтары; 

- балалардың жазғы және қысқы 
лагерлерінде ұйымдас-тырылатын 
көпшілік дене шынықтыру-сауық-
тыру шаралары (таңертеңгілік 
бой жазу жаттығулары, күн 
сайын суға түсу, даладағы ойын-
дар, туристік саяхаттар, т.б.); 

-спорттық, туристік база-
ларда, мәдениет және демалыс 
бақтарында балалар секторлары 
ұйымдастыратын экскурсиялар 
мен жорықтар, конкурстар, 
көпшілік ойындар. 

- күн режіміндегі дене шынықтыру-
сауықтыру шаралары (таңертеңгілік 
гимнастика, дене шынықтыру 
минуттары, шынығу процедуралары); 

- спорттық жаттығуға жататын 
дене жаттығуларымен жеке айна-
лысу, дене тәрбиесі бойынша үй 
тапсырмаларын орындау; 

- демалыс және каникул күндерін-
дегі ересектердің қатысуымен ұйым-
дастырылатын ойындар, серуендер, 
жорықтар, спортық көңіл кетерулер; 

- отбасының өздері тұратын 
жердегі жарыстарға қатынасуы. Дене 
тәрбиесінің осы түрлері міндетті 
және ерікті делініп 2 түрге бөлінеді. 
Біріншісіне, яғни міндеттісіне тек дене 
шынықтыру сабақтары ғана жатады 
(жаттығудың сыныптық-сабақтық 
түрі). 

 
Қарастырылған барлық формалардың ішінен негізгісі есебінде «дене тәрбиесі» пәні бойынша жаттығудың 

сыныптық-сабақтық түрін айырып қарау қажет. Балалар дене тәрбиесін үйымдастыру жүйесіндегі оның 
жетекші жағдайы мыналарға негізделген: әрбір оқушы үшін сабақтың міндеттілігіне; дене тәрбиесінің барлық 
кешенді міндеттерін етене бірлікте шешу мүмкіндігіне; оқушы организмі мен жеке басына педагогикалық әсер 
етудің мақсатты бағыттылығына және жан-жақтылығы мен жоспарлы жүргізілуіне; дене тәрбиесі мүғалімінің 
оның заңдылықтарын жүзеге асыруда оқу материалының мазмұнын толық және ғылыми негізге 
сәйкестендіруінде. Дене тәрбиесін ұйымдастырудың өзге түрлері тәрбиелеудің алғышарттарын жасай және 
қозғалыс белсенділігінің көлемін ұлғайта отырып, құралдар мен әдістердің түр-түрімен толықтырылады. 

Оқушылардың дене тәрбиесі міндеттерін шешудің тиімділігі дене тәрбиесін ұйымдастырудың әрбір 
түріндегі сауықтыру, тәрбиелік, білімдік мүмкіндіктердің өзара әсерін есептей отырып, осы түрлердің орынын 
анықтауға және олардың мазмұнының жүйелілігі мен тұтастығына байланысты. Айтылғандарды жүзеге 
асырудағы ең маңызды жағдайлардың бірі - белгілі бір, нақты жас мөлшеріндегі жаттығушылардың құрамын 
тәрбиелеу. Үйретудің түпкілікті нәтижелерін болжайтындай оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен әдістеріне 
қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын мектеп оқушыларының дене тәрбиесінің мазмұнын ашып көрсететін 
және ұйымдастыратын міндеттер тобын белгілейтін нормативтік құжаттар - оқушылар дене тәрбиесінің тиісті 
бағдарламасын жасау. 

Дене шынықтыру сабақтарының, сыныптан тыс жұмыстардың және оқу күні режиміндегі дене 
шынықтыру-сауықтыру шараларының ауқымында жүзеге асырылатын оқушылар дене тәрбиесінің мазмұны 
мен міндеттері, оны ұйымдастыруға қойылатын талаптар «жалпы білім беретін мектептің 1-11 сынып 
оқушыларының дене тәрбиесінің бағдарламасымен» анықталады [2]. Оның негізінде дене тәрбиесін 
ұйымдастырудың барлық түрлерін жүйелі пайдалану, оқушылардың дене тәрбиесі міндеттерін тұтас шешу 
идеясы жатыр. Оқушылардың дене шынықтыру-сауықтыру режімін бірыңғай гигиеналық тұрғыдан негіздеу 
олардың жеке басының қалыптасуына жан-жақты әсер етеді. Денені жетілдіру және денсаулықты нығайту 
дене тәрбиесі бағдарламасын жасаудың негізіне алынады. 

Қорыта айтқанда, денсаулық, сымбаттылық, көңілдің көтеріңкілігі – адамзаттың бағзы заманнан бергі ең 
асыл армандарының бірі. Адам баласы әрқашанда өзінің денесін жетілдіруге және белсенді ұзақ ғұмыр сүруге, 
тұрмыстың жақсы болуына, жас кездегі күш-қайратын сақтауға ұмтылады. Бұған дене тәрбиесі құралдарын 
пайдалану арқылы педагогикалық тұрғыда сипаттама жасай отырып, қол жететіндігі есте болуы керек. 
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Резюме 
В этой статье речь идет о педагогической особенности развития физического воспитания школьников, о 

необходимости подготовке в государственном масштабе физически и умственно здорового поколения способных 
различные спортивные и умственные задачи. 

 
Summary 

This article is about the pedagogical features of the development of physical education of pupils on the need to prepare a 
national scale physically and mentally healthy generation capable of performing a variety of sports and mental tasks. 

 Keywords: physical culture, generation, necessity, mind, thought, pedagogical features, pupil, teacher, out of lesson, 
emotional.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.  «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 17 қаңтар. – Астана, 2014.  

2. Подласый И.П. Педагогика. – М.: ИП, 1996. – 432 с. 
 
 
УДК 373.3 
 
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ТРИЗ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
М.Н. Оспанбекова – Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 2-курс магистранты 

 
Аңдатпа: Мақалада бастауыш мектепте ТРИЗ технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері қарастырылған. 

ТРИЗ технологиясы негізінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қиялын дамытудың тиімді әдіс-
тәсілдерін сабақ барысында қолданудың жолдары мен бастауыш сынып мұғалімдерінің іс-тәжрибесіне енгізу 
арқылы педагогикалық міндеттерді шешудің мүмкіндіктері көрсетілген. Бастауыш мектепте оқушылардың 
шығармашылық әлеуетін дамыту мақсатында ТРИЗ технологиясындағы шығармашылық елестетуді дамытудың 
әдіс-тәсілдерін сабақтарда, сыныптан тыс жұмыстар арқылы және пәндерді интеграциялау негізінде жүйелі түрде 
қолданысқа ендіру –оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеулеріне жол ашады. Сондай-ақ бұл әдісті 
пайдалану педагогикалық үрдісті тиімді етіп, оқушылардың жүйелік-диалектикалық ойлауын, дербестігін 
қалыптастырады және олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып,  игерген білімдерін тереңдетеді.  

Тірек сөздер: ТРИЗ технологиясы, шығармашылық әлеует, жүйелік оператор, қиялдаудың типтік тәсілдері, 
Луллий сақиналары, дихотомия, тілдік шығармашылық жұмыстар (лимериктер, жұмбақтар, метафоралар). 

 
Қоғамның өркендеп даму барысында болып жатқан өзгерістерге байланысты мемлекетіміздегі білім беру 

мекемелерінің алдында жүйеленіп, дайындалып берген білімді, дағдыларды меңгеретін, қайталайтын емес, 
шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке 
тұлға қалыптастыру міндеті тұр.  

Әдіскер-ғалым А.Әлімов: «Тұлғаның білімді болуы бүгінде жеткіліксіз. Білім беру, алу жүйесінің басты 
мақсаты – өзіне-өзі есеп беріп, ойлары мен әрекеттерін талдай білетін, өзін-өзі бағалай алатын, өзінің мүмкін-
шіліктері мен қабілеттерін жүзеге асырып, өркендей білетін, өз өмірі мен әрекеттерін жоспарлай алатын, 
жауапкершілігі жоғары тұлға қалыптастыруға мейлінше тиімді жағдайлар жасау. Мұндай рефлекциялық 
қасиеттерді қалыптастырған тұлға ғана жаңа Әлем жағдайында өмірдегі өз орнын тауып, қоғам игілігіне 
нәтижелі еңбегімен қызмет жасауы мүмкін» – деп ерекше атап көрсетеді [1].  

Осыған орай еліміздегі білім беру салаларында қоғам сұранысын қанағаттандыру мақсатында бәсекеге 
қабілетті шығармашыл тұлға дайындау мәселесі көтерілуде. Білім беру жүйесін әлемдік стандарттарға сай 
негізде жетілдіру міндеттері жүктелуде. Білім негізі бастауышта қаланатындықтан, осының бәрі – еліміздегі 
оқу-тәрбие үрдісінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін дамыту мақсатын көздейді. 
Сондықтан да бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін дамыту өзекті мәселелердің бірі 
екендігі даусыз.  

Ғалым, шығармашылық педагогикасын зерттеуші  Б.А. Тұрғынбаева өз еңбегінде оқушы шығармашылы-
ғын дамытуға кері әсер ететін кедергілерді төмендегіше топтаған: 

Әлеуметтік кедергілер: Баланың сүйікті ісімен айналыса алмауы, оған әлеуметтік жағдайдың болмауы, 
араласатын достары арасында, отбасында шығармашылық ахуалдың болмауы жатады. 
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Психологиялық кедергілер: Баланың өз күшіне сенбеуі, өз жетістіктеріне немқұрайлы қарауы, басқа біреу-
дің беделіне, іскерлігіне сенушілік, иек артушылық, ойлау, қиялдау төмендігі, жалқаулығы, т.б.жатады. 

Физиологиялық кедергілер: Баланың денсаулығының нашарлығы, демалу, тамақтану, ұйқы режимдерінің 
сақталмауы, басқа да физиологиялық кедергілердің болуы жатады.  

Педагогикалық кедергілер: Оқу бағдарламаларының қазіргі күн талаптарына сай еместігі, мұғалімдердің 
шығармашылық жұмыстарға төмен бағытталғандығы, авторитарлы стильмен жұмыс істеуі, баланың белсенді-
лігін, инициативасын қолдамауы, баға қоюдағы әділетсіздік, әдістемелік көмекші құралдардың жетіспеушілігі 
т.б. жатады [2].  

Оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуда жоғарыда көрсетілген кедергілерден шығудың тиімді 
жолын, әдіс-тәсілдерін табу бастауыш сынып мұғалімдеріне үлкен жауапкершілік жүктейді. Көне қытай 
ғұламасы Конфуций (Кун-цзы): «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, ал өзіме 
жасатсаң – үйренемін!» - деген екен. 

Қазіргі таңда еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жағдайындағы күрделі мәселелерді шешу үшін 
жаңа амал-тәсілдерді меңгеру қажеттілігі туындауда. Еліміздегі білім беру мекемелерінде шығармашылық 
бағыт-бағдар алған жаңа педагогикалық технологиялар қарқынды енгізілуде. Соның бірі Г.С. Альтшуллер 
негізін қалаған өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы (ТРИЗ) – білім беру тиімділігін арттыруға 
қабілетті инновациялық технологиялардың бірі. ТРИЗ технологиясының ұстанымы - ойлау стилін жетілдіру.  

ТРИЗ технологиясының негізіне: 
 шығармашылық елестетуді дамыту әдістері мен тәсілдері; 
 жүйелердің даму заңдарына, қарама-қайшылықтарды шешудің жалпы қағидаларына және оларды нақты 

шығармашылық міндеттерді шешуге қолдану механизмдеріне негізделген, жүйелі ойлаудың жалпы теориясы, 
мәселелерді шешу әдістемесі; 

 шығармашыл тұлғаны дамыту теориясына құрылған тәрбиелеу жүйесі жатқызылады.  
Осы технология негізінде шығармашылық елестетуді дамытудың әдіс-тәсілдерін бастауыш сынып 

мұғалімдерінің іс-тәжрибесіне енгізу келесідей педагогикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 
Білімділік:оқушылардың жалпы білімділік деңгейін дамыта отырып, оқу үрдісіне деген қызығушылығын 

арттырып, өнертапқыштық, іс-тәжірибелік және әлеуметтік тапсырмалар мен міндеттерді талдап, шеше білу 
іскерліктерін ұштайды және жүйелік-диалектикалық ойлау қабілеттерін мақсатты түрде дамытады. 

Дамытушылық:шығармашылық қабілеттерді (ойлаудың жатықтығын, икемділігін, бірегейлігін), жадыны, 
зейінді, логиканы және жалпы алғанда интеллектіні, кеңістіктік ойлауды, шығармашылықпен елестетуді 
жетілдіріп және талдап, жинақтап, құрамдастыра білуді дамыта отырып, тілдік қорларын байытады.  

Тәрбиелік: оқушыларға қоршаған әлемге дұрыс көзқараспен қарауды үйретіп, болмысты талдау негіздерін 
қалыптастыра отырып, оқушыларда дербестікті, өздерінің кез-келген тапсырманы, міндеттерді шешуге 
қабілеті жететіндіктеріне сенімділікті нығайтады. 

Бастауыш мектепте негізінен алғанда оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін қарқынды дамытуға 
бағытталған, ТРИЗ технологиясының элементтерін пайдалана отырып, шығармашылық елестетуді дамыту 
әдістері мен тәсілдері қолданылады. Осы бағытта жұмыс істейтін бастауыш сыныптарда келесі әдіс-тәсілдерді 
қолдануға болады. Олар: 
 Жүйелік оператор; 
 Қиялдаудың типтік тәсілдері; 
 Луллий сақиналары; 
 Дихотомия (Іздестіру алаңын тарылту); 
Тілдік шығармашылық жұмыстар (лимериктер, жұмбақтар, метафоралар). 
ТРИЗ технологиясының шығармашылық елестетуді дамыту әдіс-тәсілдерін әртүрлі сабақтарда пайдалану 

жолдары төмендегідей үлгілерде болады. 
Нысандарды жүйелеу жүйелік оператор әдісінің  «жүйелік оператор» деген атауға ие кестесінің көмегімен 

іске асырылады. Жүйелілік оператор кестесін қолдану негізінде,  оқушылар ойын жүйелеп айтуға үйрене 
отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдыланды. Іс-әрекет барысында оқушылардың шығармашылық 
әлеуеті дамып, қалыптан тыс ойлауға, ойын шығармашылықпен іске асыруға, ішкі күштерін жылдам 
жұмылдыра білуге машықтанады. Жүйелілік операторда орташа үлгі – алты  ұяшық болады. 

Нысанның өзі және оның қызметі;  
Нысанның бөліктері;  
Нысанның қоршаған ортасы;  
Нысанның адамға пайдасы;  

Нысанның тіршілігі, даму болашағы; 
Нысанның болашақтағы орны. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

267 

 
Мысалы: 1-ші сыныпта «Дүниетану» пәнінен «Үй құстары» тақырыбын оқыған кезде, нысан ретінде 

тауықтың балапанын алып, балапан бейнесі бар суретті көрсетіп, оқушыларға сұрақтар қоямын: 1. Бұл не?             
2. Денесі қандай бөліктерден тұрады? 3. Қайда мекендейді? 4. Оның қандай пайдасы бар?  5. Балапанға өсуі 
үшін не керек? Ол енді қандай болды? Бұрынғы нысаннан несімен ерекшеленеді? Енді қандай қызмет 
атқарады? 6. Енді негізгі мекендейтін жері қайда? Балапанға өмір сүру үшін не қажет? Қорытынды жасаңдар. 
Сұрақтарға толық жауап алу нәтижесінде, оқушылар кестені толтырып шығады.  

Қиялдаудың типтік тәсілдері – оқушылардың қиялын дамытып, ойлануына түрткі болады. Тапсырма-
ларды оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай іріктеп алып отыру керек. Оқушыларға берілген тапсырмалар 
олардың шығармашылықпен ойлануына, зейінін тұрақтандыруға, шапшаңдыққа, ойланып жауап беруіне 
дағдыландырып отырды. Бұл әдісті математика сабақтарында нәтижелі пайдалануға болады. Мысалы,  

Уақытты жылжыту сиқыршысы сендерге есеп ұсынады: Ернұрдың жасы 5-те, ол бала бақшаға барады. 
Сиқыршы келіп, оны 3 жылға алға көшірді. Ернұр неше жаста болады және ол не істей алатын болады? 

Шаршы алынуы үшін, екі үшбұрышты біріктіруге көмектес. 
Шығармашылықпен елестетудің дамуына Луллий сақиналары әдісі көмектеседі. Әдісінің мақсаты – екі 

түрлі нысанды сипаттап, олардың арасындағы өзара ортақ байланысты тауып, дәлелдей отырып түсіндіру.  
Мысалға: 1-ші сыныптағы математика сабағы. Мақсаты: геометриялық пішіндерді білуді бекіту, қоршаған 

дүние нысандарында олардың бар екендігін табу, шығармашылықпен елестетуді дамыту. Үлкен шеңбердің 
ішіндегі секторларда нақты нысандар бейнелененген суреттер, шағын шеңберде – геометриялық пішіндер 
орналастырылған. Көрсеткіш тіл үйді және шеңберді көрсетті – балалар: «Үйде дөңгелек не нәрсе болуы 
мүмкін?» немесе «Үй қашан дөңгелек болуы мүмкін?» - деген сұраққа жауап беруге тиіс.  

Дихотомия әдісі (Іздестіру алаңын тарылту). Сызықтық «иә-жоқ». Әрбір алынған нысанды қақ ортасынан 
бөлу арқылы іздестіру алаңын тарылту. Тәсілдің мақсаты: «дейін», «кейін», «арасында», «алдында» «артында» 
түсініктерін бекіту. Мұғалім демонстрациялық лентаға 0-ден бастап 10-ға дейінгі сандарды (10 көлеміндегі) 
салады. Сандардың бірін жұмбақтап жасырамыз да, оқушыларға өздері қойған сұрақтарға алған «иә» немесе 
«жоқ» жауаптарының көмегімен жасырынған санды дәл табуды ұсынамыз. Мысалы: 

      Дүкеннен көп сабын алдым, 
Оның және қабын алдым 
Екі дәптер, бір қарындаш, 
Тіс ысқышты тағы да алдым 
Есептеші сонда бәрі, 
Қанша болды қолда бәрі?  

Бұл 5 саны ма? Жоқ. Бұл 1-ден 5-ке дейінгі сан ба? Жоқ. Бұл сан 5-тен көп пе пе? Иә. Бұл 6 саны ма? Жоқ. 
Бұл сан 6-дан көп пе? Иә. Бұл сан 7 мен 10 сандарының ортасында ма? Иә. Бұл 8 саны ма? Иә. 

Лимериктер құрастыру әдісі. Бұл бес жолдан тұратын қысқа тақпақтар. Олар қисынсыздық жанрында 
жазылады және төмендегідей схема түрінде ұйқастырылады: ААВВА, бірінші төрт жол – егіз  ұйқаспен 
ұйқастырылады, бесінші жол қорытынды болып табылады және ұйқастырылмауы да мүмкін  немесе бірінші 
жолды қайта қоюға болады. Мысалы:  

Сізге шын сөзімді беремін, 
Ертең сізді көремін. 
Кездестірдім  ботаны, 
Кезіп жүріп жотаны 
Бәтеңкесіз, қалпақсыз.   

Жұмбақтар құрастыру әдісі.  Жұмбақтар құрастырған кезде белгілі алгоритмге сүйеніп, Қандай? Кім/Не 
дәл осындай? үлгісін пайдаланамыз. Жұмбақ құрастыру – нысандардың (объектілердің) белгілерін 
салыстырып, ортақ қасиеттерін табуға мүмкіндік береді.  

Мысалы, жауабы «Түлкі» болатын жұмбақ құрастыру үшін, оқушылар төмендегі кестемен жұмыс 
жүргізеді. 

 
Қандай? Не істейді? Осындай тағы не бар? Көмекші сөздер 
Айлакер Тышқан аулайды Мысық емес 

Жыртқыш Тез көреді Қасқыр емес 
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Айлакер, тышқан аулайды, мысық емес, 
Жыртқыш, тез көреді, қасқыр емес. 
Бұл не? Бұл – Түлкі.  

Метафоралар құрастыру әдісі. Метафора бір нысанның қасиеттерін өзге нысанға көшіру арқылы 
жасалады және жасырын салыстыруға негізделген. Мысалға: сәбіз туралы метафора құрастырайық. Алгоритм 
бойынша жұмыс істейміз: 

1. Не? Сәбіз. 
2. Қандай? Әдемі. 
3. Кім дәл осындай? Ханшайым. 
4. Қайда? Бақшада. 
5.Қандай бақшада? Көңілді бақшада. 
6.Қандай бақшаның? Көңілді бақ 
Не алынды? Көңілді бақшаның ханшайымы. Сөйлем құрастырайық: Көңілді бақшаның сарғыш ханшайымы 

күнде құлпырып тұрады. 
Осы бағыттағы жұмастарды жүргізу негізінде оқушы шығармашылық туынды жасау жөніндегі негізгі 

ойлау операцияларын меңгеріп алып, өзі істей алады және өзі оқып-үйренгісі келеді. Баланың белсенділігі 
жоғары танымдық деңгейімен, дербестігімен сипатталады. Себебі, онда анық білінетін шығармашылық пен 
ойлау бар. 

Бастауыш мектепте оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту мақсатында ТРИЗ технологиясындағы 
шығармашылық елестетуді дамытудың әдіс-тәсілдерін сабақтарда, сыныптан тыс жұмыстар арқылы және 
пәндерді интеграциялау негізінде жүйелі түрде қолданысқа ендіру – оқушылардың шығармашылықпен жұмыс 
істеулеріне жол ашады. Сондай-ақ бұл әдісті пайдалану педагогикалық үрдісті тиімді етіп, оқушылардың 
жүйелік-диалектикалық ойлауын, дербестігін қалыптастырады және олардың пәнге деген қызығушылығын 
арттырып,  игерген білімдерін тереңдетеді.  

 
Резюме 

В статье рассматривается особенности использования технологии ТРИЗ в начальной школе. Показаны пути 
использования эффективных методов в развитии  творческого мышления на основе технологии ТРИЗ на 
уроках и возможности решения педагогических задач через внедрения в практику учителей начальных 
классов. 

 
 

Summary 
In this article the peculiarities of using the TRIZ technology   at the primary school are given. The ways of using 

effective methods in the development of creative thinking based on TRIZ technology at the lessons, the methods of 
solving pedagogical problems in teachers’ practice are shown. 
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МЕКТЕПТЕРДЕ ДӘСТҮРЛІ ПӘНДЕРДІ ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУ КЕЙБІР МОДЕЛДЕРІ 
 

Б.К. Капанова –  
Өсімдіктер физиологиясы және биохимия кафедрасының аға окытушысы  

 
Аңдатпа: Мақалада мектептерде дәстүрлі пәндерді экологияландырудың моделдерін пайдаланып, оның 

тиімділігін өте жоғары екені айтылған. Гуманитарлық пәндер арқылы оқушылар қоғам-биосфера мен ноосфера 
арасындағы заңдылықтарымен таныстырады 

Биология пәндерінің әрбір тақырыбының мазмұны экологиялық   проблемаларды көтеріп онымен астарласып 
жатуы сөзсіз.  Көркем сурет пәні – оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің мөлдір бұлағы дер едік. 
Себебі: шебер салған сұлу биосфера көрінісі.  

Көгілдір аспан, айдын шалқар көл, ағысы қатты өзен, көлдегі еркін жүзіп жүрген құстар, үйрек пен қаздар. Аққу 
көрінісі, өсімдік әлемінің табиғи көрінісі, неше түрлі өсімдік гүлдері, оқушының сана-сезімін арттырып, оларға 
аяушылық білдіреді. Арал теңізі маңайында болып жатқан экологиялық апат , құмдарда шіріп жатқан бұрынғы суда 
жүзіп жүрген кемелер көрінісі, «құлазыған шөл дала» т.б . көріністер жасөспірімдердің жан-жүйкесін тітіркендіріп, 
биосфера тағдырын тәлкек етуден адамзат баласының іс-әрекеттеріне жиренішті сезімін оятары сөзсіз. Сондықтан да 
дәстүрлі пәндерді экологияландыру әрбір пән мұғалімдерінің экологиялық білім деңгейіне, парасаттылығына, 
адамгершілігіне байланысты екені белгілі .  

Тірек сөздер: Ботаника, зоология, анатомия, жалпы биология,    
 
Дәстүрлі пәндерді экологияландыру дегеніміз – мектепке алғаш келген жас сәбилерден бастап, жоғары 

сынып оқушыларына берілетін барлық пәндерді экология қағидаларымен байланыстыра отырып жүргізу. Яғни 
дәстүрлі пәндерде оқылатын тақырыптардың мазмұнына сәйкес қосымша экологиялық деректер беріледі. Олар 
мазмұнына қарай әлеуметтік – гуманитарлық пәндер пәндер, жаратылыстану пәндері, тіл мен әдебиет пәндері 
және өнер саласындағы пәндер болып бірнешеге бөлінеді. 

Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер арқылы оқушылар адамзат баласы – қоғам – биосфера мен ноосфера 
арасындағы қарым-қатынастарының жалпы заңдылықтарымен таныса отырып олардың диалектикалық 
біртұтастығы туралы экологиялық – биологиялық білім алады. [1] 

Жаратылыстану пәндері оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің ең алғашқы қайнар көзі. 
Биология пәндерінің әрбір тақырыбының мазмұны экологиялық   проблемаларды көтеріп онымен астарласып 
жатуы сөзсіз. Бұл жүйе арқылы барлық бағытта да экологиялық білім мен тәрбие беру жұмысы біршама қолға 
алынды, нәтижесі де жоғары. Өзіміздің зерттеу жұмысымызда теория ретінде бір пәнді жүйені (модельді) 
қолдап, сол тұрғыдан ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Оның тиімділігі өте жоғары болып 
шықты.[1,2] 

Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру жүйесі 
 
 
       
 
                                 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Бұл жүйе Г.М. Сабденалиеваның пайымдауынша, оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беруде мына 

төмендегідей міндеттерді шешуге үлес қосады. 

Бір пән арқылы 
экологиялық білім мен 

тәрбие беру жүйесі 
(моделі ) 

Экологиялық білім мен тәрбие беру, тұлғаның адамгершілік қатынасы: 
биосфераны қорғау, аялау т.б. 

Экологияның 
факультативті 

курстары 

Мектептен және сыныптан тыс 
жұмыстар: таным – жорық, 

мұсылмандардың мерекелері 
(наурыз) 

Экологияның 
арнайы курсы 

Сыныптан тыс 
сабақтар, апталық 
пәндер, ғылыми 

экологиялық  үйірме 
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Ботаника, зоология, анатомия, жалпы биология  пәндердің негізгі идеясымен мазмұнын жастарға үздіксіз 
экологиялық білім мен тәрбие берудің біртұтас жүйесін ғылыми тұрғыдан көрсетеді . Олар айналаны қоршаған 
табиғи сыртқы орта, табиғи қорлар, атмосфералық ауа, су, жер ресурстары экологиялық жүйе, биогеоценоз, 
жасанды және табиғи ландшафтылар, биотоп, популяция, биосферадағы заттардың және энергияның 
айналымы (алмасуы) физикалық, химиялық, биологиялық жолдармен ластануы. Айналаны қоршаған табиғи 
сыртқы ортаның физикалық, химиялық, биологиялық және эстетикалық жағдайлары, радиация: радиоэколо-
гиялық  жағдай, радионуклидтер, радондар, химиялық препараттар (пестицидтер мен гербицидтер, улы химия-
лық минералды тыңайтқыштар), биогенді және биокосты, заттардың және тірі ағзалардың айналымы, кейінгі 
кезде пайда болған қышқыл жауындар, стартосферадағы озон тесіктері, кейінгі кезде пайда болған планета-
дағы жылу эффектісі, өндірістерден бөлініп шыққан улы қалдықтар, автомобильдерден тарайтын көміртек 
оксиды (СО), диоксиды (CО2), экологиялық таза өнім, қалдықсыз жаңа технология, биосфера және ноосфера 
тұрақтылығы, адам экологиясы т.б. көптеген экологиялық ұғымдардың жиынтығы негізінде оқушылардың 
дүниетанымында көзқарасының  экологиялық тұрғыда қалыптасуына жүйелі түрде берілуі керек.[5] 

Адам экологиясы - өте күрделі ұғым. Ол биосфераның жалпы заңдарының өзара қатынасын, антропогенді 
жүйені (экологиялық құрылымдық деңгейлері, адамзат баласы, оның топтарын, жеке адам популяциясы), 
айналаны қоршаған табиғи сыртқы ортаның тобына тигізетін әсерін зерттейді. Сондықтан да оның: 

адам  экологиясы; 
адам популяциясының экологиясы деп аталатын ғылыми салалары бар. 
Адам экологиясы – адамзат баласының арасындағы әлеуметтік – психологиясының және экологиялық-био-

логиялық қарым-қатынастарды, сондай-ақ адамзат баласының табиғатқа (биосфераға) қарым-қатынасын зерт-
тейді. Ол адамзат баласының қажеттілігін өтеу үшін әлеуметтік-экономикалық, саяси – нарықтық және био-
сфералық жағдайлардың бәрі бірдей деп есептейтін әлеуметтік экологияның зерттеулерімен ұштасып жатыр. [3] 

Әлеуметтік экология « биосфера – қоғам » жүйесіндегі өзара қатынастарды зерттейді. Айналаны қоршаған 
табиғи сыртқы ортаның мөлшерден тыс ластанбауын бақылап, оны қорғаудың адамзат баоасының тіршілік ету 
ортасын тиімді пайдалануды, негізгі міндеті – адамзат баласы мен қоғамның және оның жеке аймақтардағы 
топтарының биосферамен өзара қатынасының заңдылықтарын үйлестіру, соларды пайдаланып жаңа табиғи – 
мәдени орта жасау. Басқа планеталарға қоныс аудару проблемаларын зерттеу, Адамзат баласының экологиясы 
жоғарыдан көрсетілген проблемалармен бірге адамзат баласының популяцияларына және биосфераға тигізетін 
әсерін, өзгеріске ұшыраған үрдістерді зерттейді. Дәрігерлік мамандықты игерушілер осы күрделі қатынастар 
жөнінде толық деректер алып шығуы тиіс. [3,4] 

Филологиялық пәндер саласында көркем әдебиет, шығармашылық туындылар оқушыларға экологиялық білім 
мен тәрбие беруде үлкен рөл атқарады. Бұл тұрғыда Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, 
Ілияс Жансүгіров, Олжас Сүлейменов, Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Шаханов, т.б. Педагог, 
ақын-жазушылардың еңбектерін талдап, ондағы экологиялық идеяны аша отырып, оқушылардың экологиялық 
сана-сезіміне туған жерінің сұлулығын ұялату арқылы білім мен тәрбие беру өте ұтымды болар еді. [2] 

Көркем сурет пәні – оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің мөлдір бұлағы дер едік. Себебі: 
шебер салған сұлу биосфера көрінісі.  

Көгілдір аспан, айдын шалқар көл, ағысы қатты өзен, көлдегі еркін жүзіп жүрген құстар, үйрек пен қаздар. 
Аққу көрінісі, өсімдік әлемінің табиғи көрінісі, неше түрлі өсімдік гүлдері, оқушының сана-сезімін арттырып, 
оларға аяушылық білдіреді. Арал теңізі маңайында болып жатқан экологиялық апат, құмдарда шіріп жатқан 
бұрынғы суда жүзіп жүрген кемелер көрінісі, «құлазыған шөл дала» т.б. көріністер жасөспірімдердің жан-
жүйкесін тітіркендіріп, биосфера тағдырын тәлкек етуден адамзат баласының іс-әрекеттеріне жиренішті 
сезімін оятары сөзсіз. Сондықтан да дәстүрлі пәндерді экологияландыру әрбір пән мұғалімдерінің экологиялық 
білім деңгейіне, парасаттылығына, адамгершілігіне байланысты екені белгілі. [4] 

1) экологиялық  идеяларды экология терминдерінің түсіндірме сөздігі, экологиялық  заңдарын саралап 
түсіндіру, олрды пайдаланудың ғылыми- теориялық жорамалдарды түсіндіру бұл сала бойынша оқушылардың 
білім деңгейін арттыру; 

2) биосфераның биологиялық ресурстары адамзат баласының дамуында айрықша рөл атқаратынын 
түсіндіру, сондықтан да оларды жүйелі түрде ғылыми негізде пайдалану, қорғау қоры азайғандарын көбейту; 

3) биологиялық ресурстарды жүйелі түрде пайдалануда қолданбалы білімдер, практикалық іскерліктер мен 
дағдыларды іске асыру; 

4) айналаны қоршаған сыртқы табиғи ортаны адамгершілік тұрғысынан қарап, оның бүгінгісін және 
болашағына болжау (мониторинг) жасау антропогендік фактордың зиянын азайту. [5] 

 
Резюме 

В статье говорится об использовании модели эколокизации традиционных школьных предметов, а также ее 
высокой эффективности. Посредством гуманитарных предметов ученики знакомятся с закономерностью биосферы и 
ноосферы.  
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Summary 
In the article it is told about the use the model of ecologization of traditional school objects, and also its high 

efficiency. By means of humanitarian objects students meet with conformity to law of biosphere and noosphere.  
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Аннотация: Восприятие литературных и артистических изображений - одна из проблем литературных уроков 

чтения в начальной школе. Статья исследует отношения между пониманием художественного выражения и 
восприятием литературных и артистических изображений младших студентов. Автор привлекает внимание к факту, 
что работа с художественным выражением в начальной школе должна играть основную роль. Это объяснено 
сложностью проблемы обучения младшему чтению школьников художественного выражения: значение слова не 
эквивалентно его принятой стоимости. Молодые читатели должны преодолеть концептуальную установку на 
речевом восприятии, восприятие не иначе быть профессиональным. Именно поэтому важно сформироваться, его 
способность проанализировать значение слов не обобщена, и их образное содержание. Поскольку младшие студенты 
трудные из-за природы его взглядов. Основанный на анализе разных подходов к проблеме рениевого автора 
сосредотачивается на причинах несоответствия артистического восприятия. Разговор о восприятии литературных и 
артистических изображений, мы не можем проигнорировать факт, что это должно быть достаточно для намерения 
автора. В то же время это - восприятие, не может быть субъективным. Это объяснено фактом, что произведение 
искусства считает выражение оригинальным видением действительности, перспективы и отношения художника. В 
то же время это отражает реальную жизнь со своими врожденными противоречиями. Читатель, чтобы постигать и 
ценить идет с его собственной эмоциональностью критериев оценки, вкусами и идеалами, которые зависят от его 
жизни и опыта читателя. Маленький читатель и он и другой опыт еще не достаточно богаты. Это определяет уровень 
соответствующего осознания намерения автора младшие студенты идея литературной работы. 
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Сегодня одной из актуальных проблем образования является проблема приобщения детей к книге и 

чтению. Чем раньше ребенок научится воспринимать художественную литературу, чем раньше сформируется 
интерес к чтению и начнет складываться читательская деятельность, тем успешнее будет происходить процесс 
вхождения личности в мир литературы. Реализация данной проблемы просматривается в действующей 
программе по литературному чтению для начальной школы. В ней говорится о том, что «…большое значение 
приобретает развитие у обучающихся воссоздающего и творческого воображения, значительное место на 
уроке занимает работа со словом, что способствует пониманию художественной ценности произведений, 
мыслей и переживаний  литературных героев» [1, с. 20]. 

В современной методической науке сложился определенный подход к анализу художественного 
произведения в начальных классах школы, который основывается на своеобразии художественного 
произведения. Сегодня методика анализа художественного произведения предусматривает больше творческих 
заданий и упражнений, развивающих умение высказывать собственное мнение по поводу прочитанного, 
предоставление учащимся большей самостоятельности в раскрытии идеи и образов произведения и т.п.. 
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Следовательно, методика анализа художественного произведения в начальных классах не может не учитывать 
особенностей восприятия художественного произведения детьми младшего школьного возраста 

«Литературный образ отличие от образов других искусств - это словесный образ, образ, оформленный в 
слове». Следовательно, «ответное понимание» осуществимо, «это вытекает из природы слова, которое всегда 
хочет быть услышанным, всегда ищет ответного понимания, не останавливается на ближайшем понимании, а 
пробивается всё дальше и дальше» [2, с.323]. 

Работа с художественным словом в начальной школе играет первостепенную роль, так как восприятие 
образного содержания литературы осуществляется на основе понимания его языка. Мы разделяем точку 
зрения Н.Д. Молдавской о том, что «чем точнее понято поэтическое слово, тем больше ассоциаций вызывает 
оно в сознании читателя, тем шире и глубже протекает само восприятие, тем сильнее идейное и эстетическое 
воздействие читаемого произведения...» [3]. Работа с художественным словом на уроках литературы в 
начальной школе должна быть направлена на его понимание как особого слова. 

Сложность вопроса обучения младших школьников чтению художественного слова заключается в том, что 
смысл такого слова не равнозначен его принятому значению. «Слова текста имеют понятийное значение и 
образное содержание, писатель так подбирает слова, чтобы в воображении читателя возникало образное 
содержание слов» [3, с.7]. Маленькому читателю нужно преодолеть установку на понятийное восприятие речи, 
иначе восприятие не будет художественным. Анализировать не обобщённое значение слов, а их образное 
содержание. Для младшего школьника это сложно в силу особенностей его мышления. 

Наша задача – ввести ребёнка в особый мир художественного слова. Н.И. Кудряшова писала: 
«Художественная литература – это искусство слова, и её восприятие и глубина постижения теснейшим 
образом связаны с уровнем знания родного языка, понимания многозначности слова в разных поэтических 
контекстах. Чем лучше учащийся знает язык, тем тоньше он способен воспринимать литературно-
художественные образы» [4, с.190].  

Процесс понимания художественного языка описал М.М. Бахтин. Он выделил четыре момента понимания: 
1) психофизическое восприятие физического знака (в нашем случае - слова);  
2) узнавание слова (как знакомого или незнакомого), понимание его общего значения в языке;  
3) понимание значения слова в данном контексте;  
4) активно-диалогическое понимание (спор-согласие), включение в диалогический контекст, оценочный 

момент в понимании и степень его глубины и универсальности. [2, с.338]. 
Таким образом, только зная родной язык, обладая хорошим словарным запасом, маленький читатель будет 

в состоянии осознать мастерство автора, насладиться искусством слова, услышать его, определить, зачем оно 
употреблено, какую художественную функцию оно выполняет в произведении, оценить точность и 
выразительность. Учитель может помочь в этом, организуя анализ языка художественного произведения, 
привлекая внимание детей к художественному слову в процессе речевого развития. 

В настоящее время методисты и психологи ставят задачу – воспитывать понимание и восприятие 
литературы как образного отражения жизни, как искусства слова. "В пределах доступного дети должны 
воспринимать литературное произведение как произведение искусства, а не как моральную пропись», - 
отмечает Л.Г. Жабицкая [5, с.133]. Для решения этой задачи необходимо учитывать сущность 
художественного восприятия, знать, как воспринимается произведение искусства детьми, какие факторы 
делают их восприятие адекватным, как происходит развитие восприятия художественного произведения 
младшими школьниками. Кроме того, нужно знать возрастные особенности психики младших школьников, 
существенные для восприятия художественного текста. По поводу самого факта адекватности восприятия 
произведений искусства идут долгие споры, имеются противоположные позиции. До сих пор достаточно 
убедительного решения этой проблемы не найдено. Теория эстетики рассматривает художественную 
литература как особую область эстетического, как объективное, но имеющее, в то же время, субъективную 
сторону. При такой трактовке можно говорить об адекватности восприятия, так как оно «имеет объективное 
содержание» [2, с.12], в отличие от понимания восприятия художественной литературы как акта творчества 
читателя, создающего новое произведение, для которого автор наметил лишь форму. Эстетическое носит 
оценочный характер, так как «выражаемое духовное содержание имеет различную ценность для общества и 
для отдельных людей». Здесь-то и проявится субъективная сторона, эстетические оценки могут быть 
противоположными. Однако они определяются объективными критериями, отражающими особенности 
художественного текста. 

Никифорова О.И. выделяет шесть таких критериев: образность, правдивость, оригинальность, эмоциональ-
ность, типичность, выразительность. Различность эстетической оценки автор связывает с критерием 
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эмоциональности. Мы будем придерживаться той позиции, что объективное в восприятии читателя есть и 
нельзя пренебрегать «организующей функцией структуры литературного произведения» [6, с.131]. 

Чтобы реализовать «возможность» адекватности, следует выяснить причины неадекватности художе-
ственного восприятия. Попытки проделать такую работу прослеживаются в ряде публикаций. Наиболее полно 
они раскрыты в работе Н.Ф. Бучило «Художественное восприятие». 

В качестве первой причины автор называет распространение на оценку произведения искусства 
внеэстетических критериев: познавательных, нравственных и других. Надо отметить, что восприятие будет 
зависеть и от цели обращения к книге. Принципиальное отличие художественного восприятия от восприятия 
нехудожественного состоит в том, что художественное изображение условно, обобщённо и «в нём есть не 
только приближение к действительности, но и отлёт от неё, известная деформация»: «Искусство относится к 
жизни как вино к винограду», - писал Л.С. Выготский. Это отличие вызывает необходимость соответствую-
щего научения человека. Прежде всего, необходимо научение тех, кто будет учить [6, с.123]. Практика 
формирования художественного восприятия, построенная на извлечении из произведения чаще всего общих 
идей, не соответствует образной природе искусства, не способствует пониманию её эстетической сущности, а, 
следовательно, мало содействует духовному обогащению человека. Художественное восприятие не сводится к 
простому распознаванию вещей, а предполагает «переход из плана изображения в план смыслового значения 
произведения искусства» [4]. Однако такой переход доступен не каждому: отсюда вторая причина 
неадекватности восприятия содержания литературного произведения маленькими читателями. 

Художник не стремится снять копию с действительности, он творит. Художественное восприятие так же не 
сводится к простому распознаванию вещей, а предполагает «переход из плана изображения в план смыслового 
значения произведения искусства». [4, с.9] Однако такой переход доступен не каждому: отсюда вторая 
причина неадекватности восприятия содержания литературного произведения маленькими читателями.  

Неадекватное восприятие ограничивается отождествлением художественного образа с тем, как он 
конкретно представлен и не видит в нем смысла, художественное восприятие предполагает интеллектуальную 
активность личности, её способность выявить художественный смысл в многообразии изобразительно-
выразительных средств языка каждого конкретного вида искусства. А младшему школьнику еще трудно 
осознать, что литературное произведение – вид искусства, созданный таким средством изображения, как слово, 
реализующее свои изобразительные возможности с помощью точного словоупотребления, использования слов 
в переносном значении, синонимии, тавтологии, олицетворения и т.п. 

Следующая причина - проявление в художественном восприятии сложной диалектики субъективного и 
объективного. В произведении искусства находит выражение оригинальное видение действительности, 
мировоззрение и мироощущение художника. В то же время в нём отражается реальная жизнь с присущими ей 
противоречиями. Кроме того, к восприятию и оценке читатель приходит с собственными оценочными 
критериями эмоциональности, вкусами и идеалами, отражающими его жизненные потребности и 
мировоззрение. А это зависит, в первую очередь от его жизненного и читательского опыта. У маленького 
читателя и тот, и другой опыт еще не достаточно богат. 

Задача начальной школы состоит в том, чтобы научить ребенка читать, понимать и чувствовать 
художественное произведение, вооружить элементарными умениями работы с художественным текстом, то 
есть воспитать «квалифицированного читателя». Для этого в процессе обучения надо развивать у детей 
наблюдательность, воссоздающее воображение, способность к сопереживанию, эмоциональную и образную 
память, чувство поэтического слова, формировать у них эстетическое отношение к читаемому произведению.  

Понятие читательской деятельности возникло среди психологов, методистов, которые рассматривают 
чтение как коммуникативную речевую познавательную деятельность, направленную на восприятие, 
осмысление, воссоздание и воспроизведение читаемого [8, с.64]. Романовская З.И., рассматривая развитие 
читательской деятельности младшего школьника, писала, что осознание им художественного произведение – 
это не просто усвоение того, где, когда и почему происходило действие и какие качества героя при этом 
выявились. Полноценное восприятие и осознание маленьким читателем прочитанного зависит от того, как он 
смог увидеть, понять и прочувствовать средства изображения [9]. Это определяется тем, что художественное 
восприятие представляет собой встречу творческой индивидуальности художника и личности, 
воспринимающей его произведение. Оно неотделимо от личностных характеристик: культуры человека, его 
эстетического опыта, мотивов восприятия, навыков общения на языке искусства. Художник реализует 
определённую идею, понять которую - значит выявить смысл, идейное содержание произведения искусства, а 
это предполагает знание языка данного вида искусства, являющегося средством передач мысли. Еще одна 
причина проблемы адекватности - язык изобразительных искусств. Он также специфичен, потому наше 
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понимание может и не быть полноценным. «Дело в том, что знак любого языка, сохраняя присущее ему 
исторически сформировавшееся собственное значение, тем не менее, может быть носителем существенно 
отличающегося от него значения художественного [10, с.18]. В нашем случае – это личность младшего 
школьника, которая еще не обладает достаточным эстетическим опытом и навыками общения на языке 
искусства. 

Каков способ овладения маленьким читателем художественным языком? Прежде всего, активная языковая 
деятельность, в процессе которой уточняются и расширяются представления читателя о значениях слов как 
изобразительных средств языка и правилах их использования. Это касается и овладения языка литературы как 
искусства, что невозможно без систематического приобщения к художественным ценностям. «В структуре 
литературного текста содержится программа для организации восприятия» [5, с.135]. Иными словами, 
писатель-художник управляет восприятием читателя, отбором художественного материала и языковых 
средств: избыточностью и недосказанностью художественного сообщения, такими компонентами 
произведения, как тема, сюжет, композиция. Большая роль отводится жанру. Главную, определяющую роль в 
управлении этим процессом играет идейный смысл, воплощение авторского понимания изображаемого. 
Поэтому, если мы хотим, чтобы произведение было понято маленьким читателем, то должны познакомить его 
с личностью писателя-художника, его интересами и намерениями. «Понимание предполагает художественную 
образованность публики» [2, с.34]. Читатель должен, понимать особенности языка искусства, способы 
художественного отображения действительности. Искусство требует не только понимания, но и оценки. 
Свойственное восприятию единство познавательного и оценочного получает в художественном восприятии 
наиболее законченное воплощение. Вот почему в современных программах по литературе в начальной школе 
основной целью является литературное развитие и образование младших школьников. 

Назначение любого вида искусства, в том числе литературы, состоит в том, чтобы его восприятие 
сопровождалось эстетическими переживаниями. Если мы хотим, чтобы произведение было понято маленьким 
читателем, то должны познакомить его с интересами и намерениями писателя-художника. Читатель должен 
понимать особенности языка искусства, способы художественного отображения действительности. 
Свойственное восприятию единство познавательного и оценочного получает в художественном восприятии 
наиболее законченное воплощение.  

Если художественное произведение оставляет маленьких читателей равнодушными, значит их восприятие 
неадекватно. Эмоционально-оценочные суждения младших школьников по поводу картин жизни, 
изображенных в произведении, поступков героев и т.п. в процессе анализа художественных произведений 
демонстрируют их читательскую и эстетическую культуру, меру его способности адекватно понимать и 
эмоционально переживать прочитанное. 

Таким образом, эмоционально-оценочная деятельность может быть выдвинута в качестве показателя, 
критерия адекватности восприятия младшими школьниками литературы как искусства слова. 

 
Түйіндеме 

Мақалада кіші мектеп жасындағы оқушылардың көркем сөзді түсіне мен әдеби-көркем образдарды қабылдау 
арасындағы байланыс қарастырылады. Бұл кіші мектеп жасындағы оқушыларға көркем сөзді оқыту мәселесінің 
күрделілігімен түсіндіріледі: мұндай сөздің мәні оның алынған мағынасымен барабар емес. Кішкентай оқырманға 
тілді ұғымдық қабылдауға қойылған талапты жеңуге тура келеді, олай етпесе қабылдау көркем болмайды. Сон-
дықтан да балада сөздің жалпы мағынасын ғана емес, олардың образды мазмұнын  талдай алу білігін қалыптастыру 
маңызды болып табылады. Кіші мектеп жасындағы оқушының ойлауының ерекшеліктеріне қарай бұл күрделі.   

 
Summary 

Perception of the literary and artistic images - one of the problems of literary reading lessons in elementary school. The 
article examines the relationship between the understanding of artistic expression and perception of literary and artistic images 
of younger students . The author draws attention to the fact that working with artistic expression in primary school should play 
a primary role. This is explained by the complexity of the issue of training of younger schoolboys reading of artistic 
expression: the meaning of a word is not equivalent to its accepted value. Young readers need to overcome conceptual 
installation on speech perception , perception is not otherwise be artistic . That is why it is important to form his ability to 
analyze the meaning of the words is not generalized , and their imaginative content . For younger students is difficult because 
of the nature of his thinking .  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования интереса к казахской народной музыке младших 

школьников в инструментальном музицировании. Рассматриваемая проблема является актуальной в формировании 
музыкальной культуры школьника в целом. Изучение особенностей формирования интереса к казахской народной 
музыке младших школьников в инструментальном музицировании требует дальнейшей разработки  различных 
педагогических приемов и методов в данном направлении. Главная цель использования казахской народной музыки 
в формировании интереса – благотворно воздействовать  на духовный мир, на нравственные воззрения, на 
формирование эстетического вкуса, развитие культуры восприятия жизни. Жестко централизованное обучение, 
очерченное до последнего времени учебными планами и программами, не позволяет изучать в полном объеме 
произведения казахского творчества различных жанров. 

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, формирование интереса, казахская народная музыка, 
музицирование, инструментальное музицирование. 

 
Приобретение Казахстаном независимости и суверенитета в современных условиях определило значимость 

в школьном музыкальном воспитании и образовании решения проблем развития национальной музыкальной 
культуры и ее контактов с мировыми достижениями. Музыка всегда была и остается одним из приоритетных и 
действенных видов искусства, обладает огромными воспитательными возможностями. В концепции развития 
образования Республики Казахстан до 2015 года подчеркивается, что очень большое внимание уделяется 
музыкальному образованию подрастающего поколения. Данный документ является научно-теоретическим, 
методологическим документом, определяющим цели и задачи, структуру, содержание и основные 
стратегические направления развития образования Республики Казахстан [1]. 

Проблема формирования интереса к народной музыке исследовалась в трудах ведущих музыкальных 
педагогов, таких как: Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова, Л.Г. Дмитриева, Д.Б. Кабалевский,               
М.С. Осеннева, Г.П. Стулова и многих других. Определенный вклад в разработку различных аспектов познава-
тельного интереса,  вопросов формирования познавательного интереса с точки зрения социальной, этнопеда-
гогической, внесли казахстанские ученые (С.А. Узакбаева); психолого-педагогической направленности             
(М.М. Ахметова, А.А. Калыбекова и др.), в плане изучения методической подготовки (Р.Р. Джердималиева, 
Ш.Б. Кульманова и др.). 

В детское музыкальное воспитание, прежде всего, следует включать произведения казахской народной 
музыки, отражающие традиции и обычаи казахского народа. Профессор А.Калыбекова, много лет 
занимающаяся исследованием предмета, убедительно говорит об этом в книге «Теоретические и прикладные 
основы народной педагогики казахов». Считает, что «каждый человек, родившийся и живущий в Казахстане, 
должен знать свои корни, традиции и обряды, особенности проведения определенных ритуалов. Не зная 
прошлого, невозможно построить настоящего, а уж тем более будущее» [2].  
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Проблема интереса является актуальной и многоаспектной в общей и музыкальной педагогике. В словаре 
по педагогике под редакцией Коджаспировой Г.М. , Коджаспирова А.Ю.  интерес рассматривается как форма 
проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознавание целей 
деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и 
глубокому отображению действительности [3]. 

Важнейшая область общего феномена интереса - познавательный интерес. Познавательный интерес 
выражен в своём развитии различными состояниями. Условно различают последовательные стадии его 
развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Познавательный 
интерес к музыке, в том числе к казахской народной, всегда сочетается с эмоциональным интересом к ней и 
характеризуется вниманием к основным закономерностям музыкального искусства. Высшая ступень развития 
познавательных интересов в области музыки непосредственным образом связана с развитием музыкальных 
чувств, потребностей и интересов и заключается в стремлении использовать имеющиеся знания и умения на 
практике.  

Главная цель использования казахской народной музыки в формировании интереса – благотворно 
воздействовать  на духовный мир, на нравственные воззрения, на формирование эстетического вкуса, развитие 
культуры восприятия жизни. Жестко централизованное обучение, очерченное до последнего времени 
учебными планами и программами, не позволяет изучать в полном объеме произведения казахского творчества 
различных жанров. Вместе с тем, опыт показывает, что изучение таких материалов эффективно тогда, когда 
оно включено в содержание урока музыки, и в творческих объединениях школьников, что позволяет более 
эффективно организовать воспитательную деятельность на идеях народной педагогики и выработать 
рекомендации по улучшению и совершенствованию этой работы. 

Казахская народная музыка в жизни школьников нашла свое отражение в авторской концепции новых 
программ по музыке для школ РК. Казахская литература, изобразительное искусство и музыка дали образцы 
замечательного изображения живой и неживой природы Казахстана. Все эти образцы необходимо активнее 
использовать на уроках музыки. Обращаясь к богатейшему наследию фольклора, учащиеся соприкасаются с 
необыкновенно самобытным, ярким, колоритным материалом, который синтезирует музыку, пение, действие. 
Этот материал дает большие возможности творчески раскрываться и в пении, мимике, сценических 
движениях. 

Необходимы активные педагогические методы, которые стимулировали бы интерес к казахскому 
народному творчеству. Такими методами в работе педагога могут стать: 
 исполнение и разучивание учащимися произведений казахского фольклора, слушание казахской 

народной музыки; 
 беседа как путь накопления теоретических знаний; 
 чтение и слушание книг и сказок о музыке как путь накопления исторических знаний о народном 

творчестве; 
 пение различных упражнений, песенок-попевок, способствующих созданию активной творческой 

атмосферы; 
 сравнение и сопоставление сходных или, наоборот, контрастных образов, что способствует углубленному 

эмоциональному восприятию произведения; 
 музыкально-игровые моменты и ритмические движения как эмоционально-увлекательный прием. 
Проверить, насколько развивается у школьников интерес к казахскому народному творчеству можно, 

воспользовавшись различными путями, например: 
 свободное высказывание детей о музыкальном фольклоре; 
 викторины с элементами игры; 
 оценка школьниками произведений по трем категориям: «очень нравится», «не очень нравится», 

«совсем не нравится». 
Важно подчеркнуть, что инструментальное музицирование является одной из форм формирования интереса 

у учащихся средствами казахской народной музыки.  Возможности народного музыкального творчества 
казахов в формировании интереса учащихся заключаются в самой основе казахской музыки: песнях, кюях, 
айтысах, эпосах, дастанах, легендах, в которых учтены психолого-педагогические закономерности исполнения 
и восприятия музыкального произведения.  

Инструментальное музицирование - это творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных 
ребенку музыкальных инструментах. Оно самым тесным образом связано со слушанием музыки, вокально-
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хоровым исполнением, импровизацией. Приобщая детей к музыке через инструментальное музицирование, 
содействовать их творчеству, необходимо помнить следующее: 

ученик действует так, как ему подсказывает его музыкальная интуиция; 
учитель помогает выбрать музыкальный инструмент, соответствующий стилю и музыкальному образу 

произведения; 
учитель помогает ученику найти прием исполнения. 
Игра на инструментах - интересная полезная музыкальная деятельность детей. Это позволяет украсить 

жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на 
инструментах хорошо формируется слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается 
самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. Инструментальное музицирование 
вызывает восторг, радость у учеников, желание у каждого попробовать свои силы, поэтому эта деятельность 
важна для общего музыкального и творческого развития. 

Инструментальное музицирование - включение простейших инструментов в процесс исполнения 
музыкальных произведений - рекомендуется широко применять в процессе работы с учебниками и рабочими 
тетрадями. При этом решаются следующие задачи:  

формирование интереса школьников к урокам музыки, развитие их музыкальности, эмоционального 
отклика на исполняемые произведения;  

совершенствование ритмического и тембрового слуха, чувства ансамбля;  
формирование навыков и умений дифференцированного «слышания» музыкальной ткани произведения, 

развитие координации простейших движений. 
Игра на детских музыкальных инструментах предполагает овладение навыками различной сложности, 

начиная от помахиваний и остукиваний (асатаяк, конырау, дауылпаз, туяк, сакпан) до игры знакомых песен с 
запоминанием расположения звуков на клавишах, струнах. В системе образования разработаны упражнения 
для игры на ритмических и звуковысотных музыкальных инструментах с целью формирования тех или иных 
музыкальных способностей школьников. Выполнение отдельных заданий из системы инструментальных 
упражнений вовсе не означает развитие только одной какой-либо музыкальной способности, а помогает 
становлению музыкальности ребенка в целом. 

Игра на музыкальных инструментах - это лишь часть процесса приобщения детей к музыке. Инструмен-
тальное музицирование не должно превращаться в самоцель, его надо сочетать с пением, слушанием музыки, 
музыкально-ритмическими движениями, изучением элементов нотной грамоты. Применение ритмических и 
звуковысотных музыкальных инструментов способствует лучшему запоминанию материала по слушанию 
музыки. Пассивное слушание музыки не углубляет ее понимание, поэтому процесс восприятия музыки 
сводится к активизации восприятия музыкальных произведений в процессе сопровождения игрой на 
ритмических инструментах. Формирование интереса к казахской народной музыке младших школьников в 
инструментальном музицировании требует дальнейшей разработки  различных педагогических приемов и 
методов в данном направлении. Такими методами в работе педагога могут стать: 
 исполнение и разучивание учащимися произведений казахского фольклора, слушание казахской 

народной музыки с использованием различных творческих заданий на детских инструментах; 
 беседа о казахской народной музыке, народных инструментах как путь накопления теоретических 

знаний; 
 выполнение различных упражнений и творческих заданий в инструментальной музицировании, способ-

ствующих созданию активной творческой атмосферы; 
 музыкально-игровые моменты, музыкально-дидактические игры и ритмические движения как 

эмоционально-увлекательный прием; 
 сравнение и сопоставление сходных или, наоборот, контрастных образов, что способствует 

углубленному эмоциональному восприятию произведения. 
Широкое использование казахской народной музыки в обучении детей младшего школьного возраста 

повышает уровень их интереса, который становится все более эмоциональным и осмысленным, что 
проявляется в устойчивом внимании детей, в желании больше узнать о творчестве своего народа, чаще 
слышать родную музыку. 

 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

278 

Түйіндеме 
Ұсынылған мақала аспаптық музыкада ойнауында кіші мектептегі қазақ халқына деген қызығушылық сұрақтары 

кеңінен ашылды.  Қазақ халық  музыкасындағы аспаптық орындаушылық қалыптасуына әсер ететін әдіс-тәсілдердің 
қолдануы. 

 
Summary 

The article deals with the questions of interest to the Kazakh folk music in junior class in instrumental music making. An 
interest in Kazakh folk music will contribute to the tricks and techniques specifically designed by instrumental music making. 
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Аңдатпа: Өзімізге белгілі инновациялық әдістемеде рөлдік ойындар ағылшын тілін үйретуде кеңінен 

қолданылып келеді.Әсіресе, мектеп оқушыларының бастапқы деңгейінде, яғни,бастауыш 1-ші-4-ші сынып 
оқушыларының есте сақтау қабілеттерін, ой өрісін, тілдік шеберін дамытуда, сонымен қатар, бұл рөлдік ойындардың 
оқу үрдісінде үлкен жетістіктерге қол жеткізуде мәні зор. Оқу үрдісінде қолданылатын ойындар алынған 
мәліметтерді жаттап қана қоймай, ол білімді тәжірибеде де қолдануға мүмкіндік береді. 

Р. Декарт: «Миды дамыту үшін жаттап алғанша, көбірек ойлау керек» деген тұжырымдамасындағыдай, ойын 
арқылы бала айналасындағы нәрсеге қызығушылығы артып, өзіне қажетті жағдайды таңдайды. 

Тірек сөздер: Инновациялық әдістеме, рөлдік ойындар, рухани шығармашылық, ойын нәтижесі, ойын ережесі, 
ойын әрекеті. 

 
Елбасымыз көрсеткендей жаhандану кезеңінде ұстаздар алдында бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу міндеті 

тұр. ХХІ ғасыр ұрпағы біздің келешегіміз, оларға негізгі үміт артылуда. Оның басты мақсат-міндеті рухани 
жан дүниесі бай, жан жақты бағытта  дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Қазіргі заманауи талапқа сай «Жаңа 
формация мұғалімі»  деген атаққа лайық болу. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасының білім және ғылым қызметкерлерінің ІІІ съезінде 
сөйлеген сөзінде: «Жаңа формацияға жаңа педагог қажет»-  деп атап көрсетті. Жаңа формацияның жаңа 
педагогын қалыптастыру үшін жаңа кәсіби мазмұн, жаңа кәсіби даярлық технологиясы қажет, әрі даярлық 
сапасын арттыруға бірден-бір кызмет етуі керек. 

Жаңа формация мұғалімі дегеніміз рухани-шығармашылық тұрғыдан дамыған, кәсіптік біліктілігімен, 
педагогикалық дарындылығымен және жаңалыққа ұмтылысымен танылатын, ұйымдастырушылық қабілеті 
жоғары тұлға. 

Қазіргі таңда білім беру үрдісінде елуден астам жаңа технологиялар қолданылып жүр. П.М. Эрдниевтің 
дидактикалық бірліктерді шоғырландыру (УДЕ) технологиясы, Д.Б. Эльконин мен  В.В. Давыдовтың дамыта 
оқыту технологиясы, Ш.А. Амонашвилидің ізгілікті тұлғалық технологиясы, В.Ф. Шаталовтың оқу материал-
дарының белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды оқыту технологиясы, М.Чошановтың проблемалық 
модульді оқыту технологиясы, В.М. Монаховтың, В.П. Беспальконың, Ж.А. Қараевтың, Ә.Жүнісбектің, 
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М.М.Жанпейісованың, Қ.Бітібаеваның инновациялық технология, сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту 
технологиясы  және басқа да көптеген ғалымдардың технологиялары кеңінен қолданылып келеді. [1,46-47] 

Шетел тілін оқытуда ойын элементтерін қолдану өте тиімді, ойын-баланың психологиялық таным- түйсігін 
арттырады. Әр сабақта қандай да болмасын бір дидактикалық ойын қолданып отыру сабақтың мақсатына, 
мұғалімнің міндетіне, дағдысына айналуы қажет. Сонда ғана болашақта оқушы өз қатарынан қалмай, бар 
мүмкіншіліктерді қолданып, бірінші ана тілі арқылы шет тілін үйреніп, шет елдерге шығуға, шет елде білім 
алуға, қызмет жасауға жол ашады. Ол үшін сол оқыған шетел елінің тілін, мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, 
әлеуметтік жағдайын игеруі қажет. 

Оқушылардың қызығушылығын арттыру, тілді еркін меңгеруге толық мүмкіндік қалыптастыру үшін ойын 
элементтерін қолдану тиімді. 

Өзімізге белгілі инновациялық әдістемеде рөлдік ойындар ағылшын тілін үйретуде кеңінен қолданылып 
келеді. Әсіресе, мектеп оқушыларының бастапқы деңгейінде, яғни,бастауыш 1-ші-4-ші сынып оқушыларының 
есте сақтау қабілеттерін, ой өрісін, тілдік шеберін дамытуда, сонымен қатар, бұл рөлдік ойындардың оқу 
үрдісінде үлкен жетістіктерге қол жеткізуде мәні зор. Оқу үрдісінде қолданылатын ойындар алынған 
мәліметтерді жаттап қана қоймай, ол білімді тәжірибеде де қолдануға мүмкіндік береді. 

Р.Декарт: «Миды дамыту үшін жаттап алғанша, көбірек ойлау керек» деген тұжырымдамасындағыдай, 
ойын арқылы бала айналасындағы нәрсеге қызығушылығы артып, өзіне қажетті жағдайды таңдайды. [2,29-30] 

Баланың ерекше қасиетінің өзі оның сөйлеуден еш жалықпайтындығында. Ойын арқылы бала тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады. Бала ойын үстінде еш нәрсеге тәуелді 
емес, ол өзін еркін ұстайды. Осы еркіндік - даму баспалдағы болып табылады, өйткені оның құштарлығы, 
талпынысы күшейеді. Ойын-баланың шын тіршілігі. Қандай бала болсын, ойынмен өседі, себебі бала 
табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. 

Д.Б. Эльконин ойын әрекетінің дамуындағы екі әлеуметтік баспалдақтарды анықтап көрсетті: 
 Заттармен әрекеттестікті бейнелейтін ойындар. 
 Рөлдік ойындар. 
Осыған орай, ойын түрлерін төмендегідей мақсатта қолдану оқушылар үшін тиімді, ұтымды  деп ойлаймын. 
 Алфавитті дұрыс меңгерту 
 Орфографияны дұрыс оқыту 
 Дұрыс оқыту дағдысын қалыптастыру 
 Лексиканы меңгерту 
 Грамматикалық структураны құрылысты меңгерту 
 Оқушының ойын дамыту, демек, дұрыс жазу, дұрыс айту, дұрыс оқи білу дағдысын қалыптастыру. [3,8-9] 
Рөлдік ойындар шағын топтарда (3-5 қатысушы) жүргізіледі. Қатысушылар карточка арқылы (тақтада, 

парақтарда және т.б.) тапсырма алады, жағдайды ойнайды және барлық топқа ұсынады. Оқытушы балалардың 
мінез-құлқын ескере отырып рөлді өздері бөледі. 

 Сонымен қатар, оқу ретіндегі ойын тиімділігі мынадай бірқатар талаптарды сақтауға байланысты, олар: 
оқушылар  әрекет ететін қиялдағы жағдайдың, жоспардың болуы және  балалардың ойын нәтижесін, ойын 
ережесін міндетті түрде түсінуі. Ойын бұл тек ұжымдық көңіл көтеру емес, бұл оқытудың барлық міндеттеріне 
қол жеткізудің негізгі тәсілі, сондықтан ол қандай дағды және икемділікті талап ететіндігін, баланың нені 
жасай біледі және ойын барысында неге үйренгендігін  білу қажет. Ойын оқушылардың ойлау қабілетін 
күшейту қажеттілігін алдына қоюы керек. [4,56-58] 

Рөлдік ойын басқа тілде қарым-қатынас жасау,  сөйлесу саласын кеңейтуге, білім алушылар пікір айтуда 
мазмұнды жағына назар аударуға мүмкіндік беретін тиісті дағдыларды дамыту және машықтандыру 
жаттығуларындағы тіл материалдарын алдын-ала меңгеруді  болжайды. Сабақта жиі қолданылатын рөлдік 
ойындардың түрін төмендегі кестеден көрінеді.  

1-кесте  
р/с Рөлдік ойын түрлері Рөлдік ойын қасиеттері 
1 Бақыланатын Оқушылар қажетті сөздерді алады 
2 Белгіленген деңгейде бақыланатын Оқушылар сюжеттің жалпы сипатын және өз 

рөлдерінің сипатын алады 
3 Еркін Оқушылар қарым-қатынас жағдайын алады 
4 Эпизодтық Жекелеген эпизод ойналады 
5 Ұзақ Ұзақ уақыт кезеңінде эпизодтар сериясы ойналады 

(мысалы, сынып өмірінен) 
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Бақыланатын рөлдік ойын әлдеқайда қарапайым түр болып табылады және диалог немесе мәтін негізінде 
құрылуы мүмкін. Бірінші жағдайда оқушылар базалық диалогпен танысады және оны өңдейді. Содан кейін 
олар мұғаліммен бірге диалог мазмұнын талқылайды, сөйлеу эпизоды нормаларын және қажетті лексиканы 
өңдейді. 

Белгіленген шекте бақыланатын рөлдік ойын әлдеқайда күрделі болып табылады, онда қатысушылар 
сюжеттің жалпы сипатын және өз рөлдерінің сипаттамасын алады. Мәселе мынаған негізделеді: рөлдік мінез-
құлық ерекшеліктері тек орындаушыға ғана белгілі болады. Қалған қатысушылар олардың әріптесі қандай 
мінез-құлық көрсететіндігін табу маңызды және өзінің жауабы туралы тиісті шешім қабылдауы міндеті. 

Еркін рөлдік ойынды  жүргізген кезде оқушылардың өздері  қандай лексиканы пайдаланғаны дұрыс, әрекет 
қалай дамуы тиіс екендігін шешу керек, мұғалім рөлдік ойынның тақырыбын ғана атайды, ал содан кейін 
оқушылардан осы тақырыптың әртүрлі аспектілерін қозғайтын әртүрлі жағдайларды құрастыруын сұрайды 
[5,34-38 ] 

Қазіргі кездегі шетел тілі сабақтарында қарым-қатынастың нақты жағдайын модельдеу үшін рөлдік 
ойындарды пайдаланудың өзіне тиісті талаптары бар. Олар: 

 Ойын оқу мотивациясына ынталандыруы, оқушылардың тапсырманы жақсы орындауға қызығушылығы 
мен ұмтылысын тудыруы тиіс,  оны қарым-қатынастың нақты жағдайына тең жағдай негізінде жүргізу қажет. 

 Рөлдік ойынды  мазмұны тұрғысынан да,  нысаны жағынан да жақсы дайындау, дәл ұйымдастыру қажет.  
Білім алушылардың белгілі бір рөлді жақсы орындау қажеттілігіне көздері жетуі керек.  Сонда ғана олардың 
сөздері табиғи және шынайы болады. 

 Рөлдік ойынды бүкіл топ қабылдауы тиіс. 
 Ол міндетті түрде жағымды шығармашылық ортада жүргізіледі, оқушыларда қанағаттану, қуаныш сезімін 

тудырады.  Рөлдік ойында білім алушылар өздерін неғұрлым еркін сезінсе, олар соғұрлым қарым-қатынасқа 
қызығушылық білдіретін болады. Уақыт өте келе онда өз күштеріне деген сенімділік сезімі, демек әртүрлі 
рөлдерді ойнай аламын деген сенім пайда болады. 

 Ойын білім алушылар белсенді сөздік қарым-қатынасқа мүмкіндігінше көп тиімділікпен өңделетін сөздік 
материалды пайдалана алуы үшін ұйымдастырыла алады. 

 Оқытушы міндетті түрде рөлдік ойынға, оның тиімділігіне сенеді. Тек осындай жағдайларда ол жақсы 
нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін. 

 Оқытушының білім алушылармен байланыс орната білуі үлкен мәнділікке ие.[6,11-13]  
Рөлдік ойынды дайындау, жүргізу және талқылауды басқарудағы  және оқу-байланыс орнату жағдайларын 

құрудағы негізгі қызметі мұғалімнің де, оқушының да, жүзеге асыруы мүмкін. Сонымен, оқу-сөйлеу жағдай-
лары рөлдік ойындардың құрылымдық негізі болып табылады. Қарым-қатынасты үлгі ете отырып,  оқу-сөйлеу 
жағдайлары рөлдік ойын құрамындағы маңызды компонент ретінде оқушыларды ұсынылған жағдайларға 
қояды .     

Сабақ барысында рөлдік ойындарды қолданудағы мұғалімнің рөлі. Оқушылардың көзқарасы бойынша 
рөлдік ойын – бұл ойын әрекеті, ол үдерісте олар белгіленген рөлдерден көрінеді. Шетел тілін үйрету 
барысында мұғалім бірнеше рөл атқара алады. Онда осы  рөлдік ойындардағы мұғалімнің рөлі қандай? Ойын 
барысында мұғалім рөлі үнемі өзгеріп отырады. 

 Бастапқы кезде мұғалім балалардың ынта-жігерін бақылағаны жөн. 
 Кезеңімен бақылаушы бола бастайды. 
 Кейде мұғалімнің де, басты рөлден басқа кез-келген рөлде ойнауына болады, тек ол рөл топтағы тіл 

қатынасын дұрыс бағыттап отыратындай болуы тиіс. 
 Мұғалім  көмек қажет ететін балаға жақындап, жұмысына жәрдем беруіне болады. 
 Ойын барысында мұғалім баланың қатесін бірден түзетпейді, тек білдіртпей өзіне ғана түртіп алады да, 

келесі сабақта сол қателермен жұмыс істейді. 
 Рөлдерді бөлу. 
Рөлдердің сипаттамасы түсіндіріліп айтылады. Адам туралы мәлімет берілсе: ақ көңіл, адал, жалқау деп 

сипаттама беріледі. Бала өзінің ойнайтын бейнесін тез елестету үшін ойын шарты дұрыс және нақты 
түсіндірілуі  қажет. Әдетте  ойнайтын рөл туралы көп айтудың да қажеті жоқ, себебі бала өз рөлін шығару үшін 
жеке шығармашылық мүмкіншілігін көрсету міндеттелінеді, ол үшін уақыт беру қажет. Рөлдерді мұғалім 
бөледі, кейде балалардың өз қалауларына да ерік берген жөн, себебі шет ел тілін өзі қаншалықты біледі, соған 
орай өздері де рөлді тез тандайды. Өткізген ойынға қорытынды жасаған кезде мұғалім дұрыс тәсіл қолданып, 
әсіресе, алғашқы мадақтауда абай болғаны жөн. [7,96-98] 
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Мұғалім позициясынан  рөлдік ойын оқу үрдісін ұйымдастыру нысаны ретінде көрінеді,оның мақсаты 
оқушыларда сөздік дағдылар мен икемділіктерді қалыптастыруға және дамытуға негізделеді. 

Рөлдік ойынды қолдану барысында  мұғалім келесі бағыттарды ұстанады:  
2-кесте  

Рөлдік ойын қолданудағы мұғалімнің рөлі 
 
 

 
 
 

Сценарий жазушы, режиссер Оқушылармен бірге 
орындайды 

Ойын барысын кадағалап отырады 

 
Бұл кестеде көрініп тұрғандай, сабақ барысында мұғалім  көптеген ситуациялық рөлдерді ойнауға тура 

келеді. Олар біріңғай әлеуметтік қатынастарға берілмей, педагогикалық қарым-қатынас жағдайында 
анықталады және сабақты ұйымдастыру нысанына байланысты анықталады, мысалы, бақылаушы рөлі, қарым-
қатынас бойынша әріптес рөлі, қатысушы немесе әрекетті ұйымдастырушы рөлі т.б. 

Рөлдік ойын адамды әлдейқайда икемді етеді, өйткені тілдік мінез-құлыққа шеберлікке қол жеткізе отырып, 
осы алынған дағдылар мен икемділіктерді жаңа жағдайларда оңай қолдана алады. 

Мұғалімнің міндеті-нақты материалдағы қажет иллюстрацияларды, жағдаяттарды, мәселелерді таңдау, 
дидактикалық материалды дайындау: әрқайсысы үшін үлестірмелі тапсырмалар, рөлдерді бөлу, оқушылар өз 
көзқарасын айтуы тиіс міндеттер қою,болжамды жауаптар, сөздер ойластыру, ойын өткізу уақытында 
оқушыларға қызығушылық білдіру және назар аудару. [8,13-14] 

Әдетте, ертегі мазмұнды рөлдік ойындар оқушылардың сөйлеу дағдысын, өткен сабақта өтілген лексиканы 
еске түсіру, бекіту мақсатында «Үй жануарлары» тақырыбына байланысты рөлге толық ену үшін, лайықты 
костюм, маска қолданылса мақсат айқындала түседі, оқушылар көңілінен шығады. 

Cat: 
Little, little mouse, 
Where is your house? 
Mouse: 
Little cat, little cat, 
I am a poor mouse, I have no house. 
Cat: 
Little mouse, little mouse, 
Come into my house. 
Mouse: 
Little cat, little cat, 
I can not do that, 
You want to eat me. 
Рөлдік ойындарды топқа-жұпқа 3-5 оқушыдан рөлдерге алдын ала арнайы мамандық аттары жазылған 

карточкалар (lapel card) арқылы әр оқушы өз қалауы бойынша  рөлдерді бөліп алады.  “At the customs” ойынын 
таңдап алу мақсатым - «Мен өскенде кім болғым келеді?» тақырыбында оқушылардың қарым-қатынас 
біліктілігін қалыптастыру. Ағылшын тілін меңгертіп, өз деңгейінде сөйлеуіне жағдай тудыру. Кеден 
инспекторы рөлі таңдалды, енді Казақстаннан Хитроу әуежайына келіп түскен бір топ туристер кеденнен өтіп 
жатыр. Сен қандай сұрақтармен шет елдік туристерді таң қалдырар едің? Сен жаңа ғана Англияға ұшып келген 
Қазақстандық мектеп оқушысысың, ал енді, Медет, кеден инспекторының бірнеше сұрақтарына жауап берші.   

Customs inspector:  Where are you from? 
Medet:  Kazakhstan. 
Customs inspector: Are you travelling alone? 
edet: Yes, I am 
Customs inspector:   What is the purpose of your visit? 

Басқарушы        Қатысушы                Бақылаушы 
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Medet: I want to see England and learn English 
Customs inspector:  Where are you going to stay? 
Medet: In Potters Bar with an English family. 
Customs inspector:   Do you have anything to declare? 
Medet: No, I don’t 
Customs inspector:  Open your luggage, please. 
Medet:  Here you are. 
Customs inspector:  Have a good time in England. 
Medet:  Thank you. 
Келесі бір, сюжетті рөлдік ойынды мысалға алсақ, өтілген жаңа сөздерді пысықтау мақсатында «Дүкенге 

бару» тақырыбында қолдану тиімді. Оқушылардың еркін сөйлем құрап, материалды жеңіл әрі тез меңгеруіне 
көмектеседі. Киімдер, дүкен, сатушы және сатып алушы. 

Assistant:  Can I help you? 
Asel: I’d like a pair of trainers and a T-shirt, please? 
Assistant: What size? 
Asel: Size 40, this T-shirt is 44 
Assistant:  Try this pair on. 
Asel:  It’s too big for me. Can I try the T-shirt on? 
Assistant: Certainly. 
Asel: How much is it? 
Assistant:  4.50.   [ 9, 38-39] 
 

Резюме 
Главный цель этой статьи о возможностях использования ролевых игр в обучении иностранному языку. Главная 

проблема, для нас учителей учить детей иностранному языку- играя. Мы должны как можно интереснее проводить 
урок, играя интересные сюжеты, используя игровых технологий открыть путь совершенствования умений учащихся 
в развитии речи. Мы пытались таким путем помочь нашим учащимся добиться успеха. 

  
Summary 

The main aim of this article about the possibilities of using role plays in teaching foreign languages. Using games help to 
improve children’s skills on the development of speech. We try to describe the ways which helped children’s to come to 
success. We should spend as much as possible interesting lesson, playing interesting stories using gaming technology to open 
the way of improving skills of students in the development of speech. We tried in this way to help our students succeed. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: Особенностями развития ребенка дошкольного возраста являются активное стремление его к 
познанию, любознательность, повышенный интерес к окружающему миру. Этому способствует высокий потенциал 
его умственных возможностей, развитие которых реализуется в процессе различных видов деятельности. 
самостоятельная художественная деятельность обладает большими возможностями для осуществления многих 
воспитательных задач, развития таких качеств личности, как инициативность, самостоятельность, творческая 
активность. 

Ключевые слова:  
 
Социальные процессы, происходящие в настоящее время в обществе, выдвигают новые требования к 

развитию личности. Потребностью современного общества является творческий подход к поиску рациональ-
ных нестандартных путей решения задач в любой сфере деятельности, повышение интеллектуального 
потенциала каждого члена общества и максимальное развитие художественно – творческих способностей 
человека.  

Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, от человека требуются не 
шаблонные, привычные действия, а творческий подход к решению больших и малых задач, способность 
самостоятельно ставить и решать новые проблемы. Формирование активной, самостоятельной, творческой 
личности  решается уже в процессе работы с дошкольниками. 

Государственная программа развития образования Республика Казахстан на 2011-2020 годы «Обеспечение 
полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, равного доступа детей к 
различным программам дошкольного воспитания и обучения для их подготовки  к школе»  обеспечение 
интеллектуального и личностного развития детей дошкольного возраста [1]. 

В психологических исследованиях проблема творчества рассматривается разносторонне в трудах:                   
П.А. Флоренский, Ж. Пиаже, В.В. Давыдов, Н.Н. Подьяков, В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский, Н.А. Ветлугина, 
Л.А. Парамонова, О.С. Ушакова, Е.А. Флерина. 

В последние годы опубликовано ряд исследований в данном направлений зарубежных  педагогов:                   
Ю.Ф. Лаврентьева, Ю.В. Климакова, С.В. Максимова, Б.Г. Урмурзина. 

Проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста нашла отражение в 
исследованиях отечественных психологов и педагогов: Х.Т. Шерьязданова, Т.А. Левченко,                                 
Ф.Н. Жумабековой и т.д. Они отмечают важную роль эстетического воспитания в становлении личности 
ребенка дошкольного возраста. 

Особенностями развития ребенка дошкольного возраста являются активное стремление его к познанию, 
любознательность, повышенный интерес к окружающему миру. Этому способствует высокий потенциал его 
умственных возможностей, развитие которых реализуется в процессе различных видов деятельности.  

Современные требования направлены на качественный уровень, на развитие интегративных качеств 
дошкольника, формирование его компетенции. 

Образовательная область «Творчество» реализуется через весь воспитательно – образовательный процесс 
детской образовательной организации. Она направлена на достижение целей формирования творческого 
мышления и воображения, эстетического вкуса, развитие культуры у детей дошкольного возраста. 

Единственным плодотворным путем развития творческих способностей в детстве становится максимально, 
полное раскрытие потенциальных возможностей, природных задатков, и педагог детской образовательной 
организации должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность для детей, чтобы потенциал не 
остался не востребованным.  

Самостоятельная деятельность – это деятельность, которая выполняется без непосредственного участия 
воспитателя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом дети, сознательно 
стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 
умственных или физических (либо тех и других вместе) действий. По определению А.И. Зимней 
самостоятельная деятельность представляется как целенаправленная, внутренне мотивированная 
структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и 
результату деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, 
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самодисциплины, личной ответственности, доставляет ребенку удовлетворение как процесс самосовершен-
ствования и самопознания [2]. 

Стремление к самостоятельности возникает и развивается в зависимости от уровня овладения ребенком 
навыков и умений. В психологии считается, что степень развития самостоятельности определяется 
возможностью перехода к более сложной деятельности. Ребенок стремится к реализации своего «я», стремясь 
подтвердить свою самостоятельность. У ребенка формируются основы ответственного отношения к 
результатам своих действий. 

Наиболее характерным проявлением самостоятельной художественно-творческой деятельности детей 
является рисование. Только в рисовании дети с самого начала свободны от ограничений, и поэтому рисование 
им ближе всего. Это та область творчества и труда, где ребенок выступает наравне со взрослыми, а порой и 
превосходит их. Как пишет Н.А. Сергеева, в рисунках детей проявляется сложнейший мир души, который 
малыш открывает внимательному наблюдателю: «рисунок – это откровение детской души, рассказ ребенка о 
самом себе, о своей боли и радости, о том, о чем не скажешь словами, о том, что еще не понимаешь, не 
осознаешь, но остро чувствуешь» [3]. Поэтому очень важно давать возможность ребенку  выражать  себя  в    
различных   видах    изобразительной    деятельности, действовать самостоятельно, проявлять инициативу в 
выборе той деятельности, которая отвечает его потребностям, способностям, желаниям. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова в методических рекомендациях отмечают важность обеспечения 
самостоятельной деятельности детей, так как в ее рамках развивается творческая  активность в разных видах 
деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.) Здесь ребенок получает 
возможность самореализации, так как становится хозяином действий, отношений, обретает чувство 
самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В связи с этим, авторы определяют важность 
разделения педагогического процесса на три составляющих блока, а среди них – блок свободной самостоятель-
ной деятельности детей, имеющий значение для решения задач всестороннего воспитания личности ребенка. В 
своей свободной деятельности ребенок актуализирует способности и умения, складывающиеся как на 
занятиях, так и  в совместной деятельности со взрослым. Самостоятельная активность ребенка создает 
необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к собственной познавательной деятельности [4].  

Педагоги в своем исследовании отмечают «Деятельность ребенка может быть названа художественной, 
если она непосредственно связана с различными видами искусства», и дети, в силу своих возрастных 
особенностей, «сами находят форму организации своей художественной практики». В связи с этим, 
рассматривается самостоятельная художественная деятельность детей как  деятельность по инициативе самих 
детей, в которой они активно осваивают доступные им виды искусства, организуя свои действия в форме игр, 
упражнений и придавая им репродуктивный или творческий характер [5].  

Самостоятельная художественно-творческая деятельность способствует самоактуализации детей, развитию 
у них самостоятельности, инициативы, активности, творческих проявлений, интереса к собственной 
художественной деятельности. Поэтому имеет значение обеспечение возможности саморазвития, 
самореализации детей в самостоятельной художественно-творческой деятельности.  

Самостоятельная художественная  деятельность обладает большими возможностями в развитии личности 
ребёнка: 

- развиваются инициатива, самостоятельность, активность; 
- в самостоятельной художественной деятельности находят естественный выход разные яркие впечатления, 

повлиявшие на воображение и эмоции ребёнка, снимая напряжение, делая его внутренний мир комфортнее; 
- совершенствуя и закрепляя свои навыки и умения в процессе самостоятельной деятельности, ребёнок всё 

более чувствует уверенность в себе, в своих возможностях; 
Рекомендации для родителей по развитию творческих способностей детей.  
Необходимо создать необходимые условия, так как у детей должен быть доступ к материалам, 

предназначенным для творчества и возможность в удобный момент ими пользоваться. 
По возможности поддерживать у ребенка стремление заниматься творчеством, всячески поддерживайте 

детскую инициативу. Не стоит выражать неодобрения, не делайте акценты на неудачах, поощряйте именно то, 
что получилось лучше всего. 

Ребенку необходимо научиться выстраивать систему ценностей, помогите ему в этом. Крайне важно, чтобы 
он с уважением относился не только к своим идеям, но и к идеям других людей. 

Обязательно поддерживайте все главные идеи ребенка, нельзя критиковать пусть и самые неудачные 
творения. Необходимо найти в них то, что вышло хорошо, по крайней мере, деликатно обращайте внимание на 
минусы и покажите пути для их исправления. Искреннее одобрение необходимо вашему ребенку, ведь он 
творит  для того, чтобы вы им гордились. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

285 

Стараться дать детям удовлетворение главных социальных потребностей: чувство безопасности, уважения 
к себе, любви, потому что скованный человек не сильно склонен к самовыражению и творческим порывам. 

Предоставляйте малышу возможность побыть в одиночестве, позволяйте ему самостоятельно заниматься 
своими делами. Чрезмерная опека может стать тормозом для творческого развития. Не забывайте, что 
родительская помощь, в том случае, если она нежелательная, может быть воспринята негативно, ведь это 
вмешательство в его внутренний мир. 

 
Түйіндеме 

Бұл мақалада   мектеп жасына дейінгі баланың өзіндік көркем-шығармашылық іс-әрекет арқылы дамуының тәсілі 
қарастырылады.  Өзіндік көркем-шығармашылық іс-әрекет мектеп жасына дейінгі баланың  дамуындағы  олардың 
дербестігінің, бастаманың, белсенділігінің, шығармашылық айқындығының меншікті көркем іс-әрекетке деген ықыласын 
білдіреді. Ата-аналарға мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылық зейінінің дамуына ұсыныстар жазылды. 

 
Summary 

In this article considered independent artistic activity as means of development of work of children of preschool age. Independent 
художественно-творческая activity assists самоактуализации of children, to development for them independence, initiative, 
activity, creative displays, interest in own artistic activity. Written to recommendation for parents on developing creative flairs of 
children 
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БИОЛОГИЯ ПӘНІ САБАҒЫНДА ГОРМОНДАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕМЕ БЕРУ 
 

С.М. Джамилова – 
Өсімдіктер физиологиясы және биохимия кафедрасының аға оқытушысы 

 
Аңдатпа: Мақалада қосымша материал ша тақырыпқа "Гормондар" биологияның сабақтарында 11 сыныпта 

ұсынған. Мақалада гормандардың  топтастырулары беріледі.Физиологиялық және биохимиялық гормондарының  
қасиеттері өсімдіктерге деген әсері. Ғалымдардың гормондар туралы зерттеуі. Ара нәтиже "гормондар" деген 
тақырыптың байқауының биологияның сабақтарында оқы - тамаша туралы құрылым, физиологиялық және 
биохимиялық қасиеттері алады және гормонның ашылуы. Фузикокцин өсімдік үшін ең күшті әсер ететін антистресті 
қосылыстардың бірі болып есептелінеді. Фузикокциннің осмотикалық стреске бейімделу кезіндегі жағымды ролі 
анықталды.  

Біз үшін фузикокциннің биохимиялық активтілігін зерттеу бойынша деректер қажет. Тұңғыш рет 1977 жылы  
Alessandro Ballio  қызметкерлерімен бірге жүгері өскіндерінің ұштарынан бөліп  алынған плазматикалық мембранада  
фузикокцинді рецепторларды тапты. Олар бөлініп алынған  фузикокцинді  рецепторы  қосылған протеолипоспен  
құрылымы орындалды. Сондай-ақ осы жасанды жүйенің қасиеттерін зерттеді 

Тірек сөздер: гормон, Кинетин, Fusicoccum amygdale,                
 
Биологияның энциклопедиялық сөздігінде  гормон терминін грек тілінен аударғанда hormao - қимылға 

әкелемін, қоздырамын  деп көрсетілген. Гормон терминін 1905 ж. Э.Старлинг енгізген.  
Гормондар биологиялық активті заттар организмнің  маманданған  топтарынан бөлінеді және мақсаттардың 

бағытымен мүшелермен ұлпаларға әсер етеді. Гормондардың басқарылуымен, организмдердің  туылғаннан 
өлгенге дейінгі барлық даму этаптарында және тіршілік етуінің барлық негізгі этаптарында жүреді.  

Гормондар метаболизмнің негізгі звеноларын таңдамалы бақылау арқылы ұлпалардың және тұтас 
организмнің түгелдей қалыпты өсу ағымын жүргізеді [1]. Бұл дегеніміз: гендер активтенеді, клетка генотипі 
қалыптасады және ұлпа мамандануы, жыныстардың қалыптасуы, көбеюі сыртқы ортаның өзгеруіне бейімде-
леді. Организмнің ішкі ортасының тұрақтылығы  мен мінез құлығы қалыптасады – гормондардың әсерінен  
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осылай  жеке органдардың тіршілігін іске асырады. Ал организмдегі зат алмасуға гормондар гормондардың  
экспрессиясының реттелуі  жолымен ферменттердің активтенуі жолымен әсер етеді [2].  

Гормон химиялық сигнал сияқты нысанаға – орган клеткаға әсер етеді. Гормондардың нысана тұтастығына  
әсері жоғары спецификалық рецепторлармен байланысуы арқылы жүреді. Гормондардың бөлінуі қалыпты 
жағдайдан тым көбейіп кетсе, не жетіспесе  организмді патологиялық ауруға ұшыратады. Көп клеткалы 
организмде екі клетка арасындағы өзара әсер реттелудің жаңа факторына әкеледі. Бірінші топ клетка 
метаболизмнің соңғы өнімдері басқа клеткаларға әсер етуі мүмкін.  

Гормональды бақылаудың күшті  әсерін өсу процесінің  реттелу механизмдерін және түрлі мүшелермен, 
мүшелер жүйесін қарастырғанда байқалынды. Өте жарық ерекшеліктерінің бірімен жеке мүшелерге әсер 
еткенде жоғары көрсеткішпен жүруі, өсуі белгілі гормондармен стимулденетін белгілі мүшені  көрсетуге 
болады, сол уақытта осы гормон басқа мүшелерге тиісті еместігін көруге болады [2]. Гормондар клетка 
метоболизміне түрлі әдістермен әсер ете алады. Соның ішіндегі  үш маңыздысына көз салайық: 

а) гормондар белоктық синтезді күшейтуі  мүмкін (яғни индуктор, репрессор т.б. түрінде әсер етеді.) 
б) гормондар белгілі  белгілі бір метаболитикалық жолдың активтілігіне әсер етеді. 
в) гормон қандайда бір жол арқылы  клеткалардың транспорттық механизміне әсер етеді, яғни белгілі бір 

субстраттың клеткаға әсер етуін жеңілдетеді және осы арқылы клеткаішілік метаболитикалық процестердің 
барлық жинақтылығын басқарады. 

Гормондардың  сигнальдық трансдукциясының негізгі заңдылықтары Gomperts  B.D., Kramer  I.M., Tatham  
P.E.R.  кітаптарында жақсы жазылған. 

Сигнальдық трансдукция - деп гормондардың түзілуіне байланысты барлық жолды айтады, яғни оның  
транспорты, оның плазматикалық мембранаға әсері, нысана мүшедегі гормондық сигнальдың  жолы мен 
барлық клетка ішілік механизмдерінің іске асуын айтады [2]. 

1. Цитокининнің физиологиялық қасиеттері 
Өсуді, мүше түзілуді, қартаю процестерін, тыныштықты реттеуде іске қосылатын және алуан түрлі 

биологиялық белсенділіктің белгілі бір жиынтығына ие болатын фитогормондар типінің негізгісі - 
цитокининдер деп аталады.  

Өсімдіктерден цитокининді 1955 жылы АҚШ-тағы Висконсин университетінде американың  ғалымдары 
Миллер мен Скуг ашты. Цитокининнің ашылуына келесі жағдайлар көмектесті. Авторлар темекі сабағы 
өзегінен алынған каллустармен  жұмыс істей отырып, белгісіз фактордың жетіспеуінен оның өсуінің тоқтап 
қалатынын байқаған.  

Сондықтан ғалымдар каллустардың өсуіне  жеткіліксіз белгісіз факторды  ашытқы экстрактысынан бөліп 
алуды қарастырды. Осымен бірге бұл активті заттың құрамына пуриннің кіретіндігін де анықтады [3].  

 
Өте активті цитокинин - 6-(   - диметилалил) - аминопурин деп атайды. Сол ғалымдар  6- фурфури-

ламинопуринмен темекі сабағының орталық ұлпасын оқшаулағанда клеткалық бөлінуге апарған. Сол себептен 
осы заттың атын кинетин (кинез - бөліну деген сөзден шыққан) деп атады.  

Кинетин – ақ түсті кристалды зат, құрылымдық формуласы C10H9 N5O молекулалық салмағы 215, 5  
Кинетин суда нашар ерісе, этанолда, сілтілі ерітінділерде, қышқылда жақсы ериді. Ол қыздырғанда қышқыл 
мен сілтілердің әсеріне өте төзімді келеді. Скуг пен Миллер фитогормонның аталуын – кининді цитокининмен 
ауыстыруды ұсынды.  

Қазіргі уақытта көпшіліктің қолдануымен цитокинин термині қабылданды. Кинетиндердің ішінде ең 
активтісі болып цитокининнің синтетикалық түрі 6-бензиламинопурин болып табылды [4]. 

Алғашқы табиғи цитокининді 1964 жылы  Лезамом Letham бөліп алды, бұған дейін жүгерінің сүттену 
кезеңіндегі дәнін алып, спирттік экстрактысын  бірнеше саты тазартудан өткізіп қолданған.  

Цитокининді жүгеріден бөліп алғандықтан оны зеатин деп атаған. Өсімдікке оның әсері  цитокинин 
препаратының әсеріне ұқсайды және  апикальды басымдылықтың әсерін жоюмен байланысты.  

Цитокининнің ең физиологиялық қасиеті ол апикальды доминанттың әсерін жою болып табылады. 
Апикальды доминанттылығы ол сабақтың ең ұшындағы бүршіктің әсерінен қосымша сабақтар мен жапырақ-
тар өсе алмауына апарады. Егер біз сол бүршікті алып тастасақ және цитокинин ерітіндісімен сол сабаққа әсер 
етсек қосымша жапырақтар мен сабақтар өсе бастайды.  

Цитокининнің екінші физиологиялық әсері ол алынған жапырақтардың сарғаюын тоқтатып және оны 
көгертеді. Осы себептен біздің зерттеп жүрген биореттегішті ең алдымен осы әсерлерін зерттеулердің 
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қажеттілігі сөзсіз. Егер біздің биореттегішіміз цитокининнің физиологиялық әсерлерін орындаса онда ол 
цитокининнің қатарына жататындығы дәлелденеді. 

2. Фузикокциндердің  ашылуы мен химиялық құрылысы  
Фузикокцинді (ФК) 1964 жылы италияндық ғалым Рим университетінің професоры Alеssandro Ballio 

Fusicoccum amygdale  фитопатогенді саңырауқұлағының фитотоксині ретінде ашты. Бұл фитоксин жас 
миндаль ағаштарын  төмендегідей жағдайда өлтіруге қабілетті: бұл токсин  жапырақтардың саңылауларын 
ашқан да, осыдан соң олар жабылмаған. Артық транспирация және тамыр жүйесінің әлсіздігінің нәтижесінде 
жас ағаштар тез кеуіп кетеді, яғни фузикокцин табиғи десикант болып табылады.  

Профессор A.Ballio лабораториясында осы фитотоксиннің құрылысы анықталынды (1-суретте көрсетілген) 
[5]. 

Фузикокциннің гибберлиндер сияқты табиғи терпеноидтарға жататындығын Gronevald авторларымен бірге 
ескере отырып, гибберлиндер мен фузикокциннің туыстығы туралы гипотезаны шығарды. Бұл екеуі де ауру 
саңырауқұлақтардың дитерпеноидтары, метаболиттері. 1960-1980 жылдардын бері сол сияқты фузикокцин-
дердің де 15-ке жуық топтары белгілі болды. Олар А,В,С символдарымен ажыратылады. Жоғары сатылы 
өсімдіктерде фузикокцин тұқымдасына жататын заттардың бар болуы туралы алғашқы мәліметтерді  1980 
жылы Муромцев қызметкерлерімен бірге  тұңғыш рет баспадан басып шығарды. Кейін фузикоцинді табу үшін 
жоғары қысымды сұйық хроматографта материалды алдын-ала фракциялай алатын хроматоспектрометрияны  
қолданылды.  

Өсімдіктегі экзогенді А фузикокциннің мөлшері 10-10-10-12 М құрады, бұл эндогенді гибберлиндердің 
құрамынан 2-3 есе төмен. Бұл жерден жоғары сатылы өсімдіктерден табиғи фузикокциндердің препаратты 
мөлшерін бөліп алу мәселесі күрделі екендігі анық болып отыр. 

 
Сурет 1. Fusicoccum amygdali Del. Фитопатогенді саңырауқұлағының  

фузикокцин - фитотоксин  формуласы(1964 жылы Ballio et all  сипаттаған) 
 
Алғашқы және негізгі идентифицирленген фузикокциндердің бірі  А фузикокцині болып табылады. Ол өз 

алдына гликозидті үш корбооксилді дитерпендер, молекулалық салмағы 680 кД және формуласы С36Н5О12. 
ФК молекуласының агликонды бөлігі үш циклді жүйе болып табылады. Бұл жүйе сегіз бұрышты және бес 

бұрышты сақинаны біріктіреді сонымен қатар  ФК-нің молекуласының агликонды бөлігі тотығу кезінде 
ацетилді топпен байланысады.  

ФК-нің 10 шақты түрі моно, ди, үш ацетаттар. ФК басқа қатары өзгеше құрылысты болып келеді. Олардың 
20-ыншы көміртегі атомы тотықпаған. Мұндай құбылыстар саңырауқұлақтарда, балдырларда, кейбір жоғары 
сатыдағы өсімдіктерде, тіпті жануарларда (жәндіктерде) байқалған. Фузикокциндердің көптеген түрлері 
әртүрлі организмдерден бөлініп алынған, мысалы: фузикоплагин С, анаденсин, эпоксидилтимен,т.б. 
Циклопентанды, циклооканды байланыстары бар терпеноидтар наменклатурасы бойынша  фузикоккандар 
қатарына кіреді. Фузикоккандар фузикокциннің туысына жатады. Мұндай фузикоккандардың байланысы 
транс – син - транс С20 - көмірсутек ретінде белгілі болған. 

Фузикокцинді ары қарай зерттеу олардың физиологиялық, биохимиялық қасиеттерінің алуан түрлі екенін 
көрсетеді. Бұл жағдай көптеген өсімдіктердің өсуінде табиғи реттеуші екендігіне мүмкіндік береді. Көптеген 
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жоғары сатыдағы өсімдіктердің клеткалары, мүшелері, ұлпалары ФК көлемінің ұлғаюына жауап беруге 
байланысы бар, сол сияқты саңылаулардың ашылуы, ұрықтың өсуінің қарқыны, көбеюі, т.б. процестерге 
байланысы бар. ФК және ФК заттар тұқымның өсуіндегі маңызды эндогенді реттегіш болып табылады деген 
мәліметтер бар.  

Г.С.  Муромцев лабораториясында ең бірінші рет фузикокциндердің тұқымның ризогенезіне  активті әсер 
ететіні анықталған. Фузикокцин асбұршақ тұқымының өсуіне өте қызықты әсер көрсетті. Осылайша ол 
котилидон клеткаларының өнуін реттеп отырады да бір жағынан осьтің ұрықтарының өсуін тежеп отырды, бұл 
фузикокциннің полярлы әсері бар екендігін көрсетеді. Фузикокцин бұршақ тұқымдастардың бастапқы ерте 
кезеңінде Rhizobium spp. тамырлануына маңызды рөл атқарады, яғни фузикокцин бұршақ тұқымдастарда  
түйнектердің түзілуін активтейтіні анықталды [6]. 

Фузикокцин жапырақтың бағаналы клеткаларымен көмірқышқыл газын меңгеруін активтейді.  Сондай-ақ 
фузикокцин  Vigna angularis калеоптилінің клеткалар апопластарындағы аскорбат концентрациясын реттейді.  

Муромцев қызметкерлерімен бірге мынаны көрсетті: өсуге қолайсыз жағдайда тұқымдардың ұқсастығын 
фузикокцин арттыруға қабілетті, мысалы: жоғары және төмен температураларда, артық ылғалдануда, 
тұздануда. РҒА өсімдіктер физиологиясы институтының  қызметкерлері тұқымдарды малу (0,68 мг/л 
фузикокцин), қыстық бидай, арпа, сұлыға шашырату (0,34 мг/л фузикокцин) арқылы өсімдіктердің аязға төзім-
ділігін арттыратындығын көрсетті. Аязға төзімділіктің артуы фотосинтетикалық аппараттың даму  деңгейімен 
қанттың жиналуымен жақсы коррелирленеді, сондай-ақ клеткада эндоплазматикалық ретикулумның дамуын 
жылдамдатумен де  ерекшеленеді. Фузикокцин күрішті тұзданудан қорғайтындығы, әртүрлі ауруларға картоп 
түйнектерінің  тұрақтылығын арттыратындығы көрсетілді.  

Фузикокцин өсімдік үшін ең күшті әсер ететін антистресті қосылыстардың бірі болып есептелінеді. 
Фузикокциннің осмотикалық стреске бейімделу кезіндегі жағымды рөлі анықталды.  

Біз үшін фузикокциннің биохимиялық активтілігін зерттеу бойынша деректер қажет. Тұңғыш рет 1977 
жылы  Alessandro Ballio  қызметкерлерімен бірге жүгері өскіндерінің ұштарынан бөліп  алынған плазматика-
лық мембранада  фузикокцинді рецепторларды тапты. Олар бөлініп алынған  фузикокцинді  рецепторы  
қосылған протеолипоспен  құрылымы орындалды. Сондай-ақ осы жасанды жүйенің қасиеттерін зерттеді [6]. 

 
Резюме 

В статье представлен дополнительный материал по теме « Гормоны» на уроках биологии в 11 классе. В статье 
дается классификация о горманах. О физиологических и биохимических свойствах гормонов  и их воздействие на 
растения. Открытие учеными о гормонах. В результате изучения темы «Гормоны» на уроках биологии учащиеся 
получют представления о строении, физиологических и биохимических свойствах и об открытиях гормонов.             

 
Summary 

This article presents additional material on "Hormones" in biology class in grade 11. The article gives a classification of 
Gorman. On the physiological and biochemical properties of hormones and their effects on plants. Opening scientists about 
hormones. As a result of studying the topic "Hormones" in biology class, students poluchyut ideas about the structure, 
physiological and biochemical properties of the discoveries and hormones. 
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ВИДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНИКОВ – ИГРА 
НА ДЕТСКИХ КАЗАХСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 
Т.Н. Дягилева – старший преподаватель  

кафедры «Музыкальные дисциплины» СКГУ им. М.Козыбаева, г. Петропавловск 
                                                                     
Аннотация: В статье «Виды исполнительской деятельности дошкольников - игра на детских казахских 

народных инструментах» предлагаются  методические приёмы, используемые для  развития интереса детей к  
исполнительской деятельности на казахских народных  инструментах. Главной целью дошкольного воспитания и 
обучения на общенациональном уровне: развитие личности ребенка, владеющего ключевыми компетентностями, 
личностной культурой на основе общечеловеческих и национальных ценностях. В подтверждение вышесказанного в 
программе воспитания в детском саду говорится, что одной из целей предшкольной подготовки является общее 
музыкальное развитие детей, развитие патриотизма, ответственности, уважения к родной стране и культурным 
достижениям  Казахстана. 

Ключевые слова: бугышак  и сакпан, история, культура, музыка.  
 
В последние годы в дошкольных учреждениях заметно активизировалась работа по приобщению 

дошкольников к народному творчеству казахского народа. Дети знакомятся с традициями, обычаями, 
обрядами,  музыкальным фольклором, народными играми, танцами, принимают участие в народных 
праздниках. В свою очередь, исполнительство на народных казахских музыкальных инструментах следует 
рассматривать как модель проявления и становления музыкальных задатков детей, вовлечения их в активную 
музыкальную деятельность,  создания эмоциональной связи между миром ребенка и миром музыки. 

Огромную работу по изучению казахского народного музыкального инструментария провели И. Ж. Алтаев 
[6] Ю.Аравин, М.Ахметова, А.Затаевич, Б.И. Каракулов, Мациевский [4], Т. Мергалиева, А.И. Мухамбетова и 
многие другие. Все силы ученых и музыкантов направлены на приобщение детей к казахской инструмен-
тальной музыке и обучению их игре на народных  инструментах [2]. «Инструмент является чрезвычайно 
важным фактором понимания исторических процессов формирования музыкальной терминологии и музыки в 
целом, так как он сам единственный «документ» и материальный след этой музыки. Отсюда и особая ценность 
его, как источника познания прошлого - истории, культуры, вековых музыкальных традиций народа» [3]. 

Хорошо описал картину зарождения и развития казахского инструментария и инструментальной музыки 
основоположник и выдающийся деятель казахской музыкальной культуры А.К. Жубанов [3]. Им был 
разработан системный подход к исследованию народных инструментов. Дальнейшие разработки связаны с 
трудами Б.Ш. Сарыбаева [5]. Проведенная им реконструкция уникальных образцов дала возможность 
познакомиться с целым рядом забытых казахских народных инструментов. 

Дошедшие до нас музыкальные  инструменты имеют многовековую историю. В быту народа, в различных 
культовых обрядах музыкальные инструменты часто применялись как эмоционально воздействующие. 
Например, бугышак  и сакпан – вид духовых инструментов, используемых в животноводстве,  чтобы согнать 
пасущихся оленей, ягнят,  в одно место; асатаяк, дангыра были атрибутами шаманских обрядов; даулпаз 
(дабыл), уран – использовались в качестве военно-сигнального, иногда охотничьего инструмента [4]. 
Эмоциональное воздействие музыкального инструмента усиливается, когда ребенок, взяв его в руки, как бы 
ощущает дыхание времени, истории развития культуры своего народа. Играя на народном музыкальном 
инструменте, он входит в особый мир эмоциональных переживаний, в котором рождаются образы, навеянные 
звучанием, историей бытования данного инструмента. Проводниками в этот мир образов могут быть сказки, 
былины, произведения песенного и поэтического народного творчества, сам музыкальный инструмент как 
образец декоративно-прикладного искусства [5]. Народные музыкальные инструменты выступают  в роли 
источников информации: слушая звучание инструментов, дети знакомятся с историей их создания, визуально  
воспринимая их,  постигают культуру своего народа, находясь в её «поле», ощущают себя ее звеньями.  
Поэтому, в программе воспитания и обучения дошкольников немаловажную роль отводится детскому 
исполнению на казахских народных инструментах. 

Во всех возрастных группах, в различных формах, происходит общение  с  музыкальными  инструментами. 
Если в младшей и средней группе, согласно программе, проходит знакомство с тембрами казахских  
музыкальных  инструментов,  то в старших группах дети   постепенно приобретают навыки игры на них.  Со 
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многими музыкальными инструментами детей знакомят на музыкальных занятиях с учетом их возрастных 
особенностей,  согласно требованиям  «Программы воспитания и образования дошкольников»:   

 от года до 3 лет - научить различать на слух тембр   казахских музыкальных инструментов – домбры и  
сазсырнай; 

 от 3 до 5 лет - различать тембр звучания казахских музыкальных инструментов - сазсырнай, дабылғы, 
асатаяқ, кобыз; 

 от 5 до 6 лет - следует  научить  чётко и слаженно играть на казахских  ударных инструментах: асатаяқ, 
тоқылдақ, жыланбас с колокольчиками, знать названия инструментов, узнавать их тембр [1]. 

К концу пребывания в дошкольном учреждении дети овладевают определённым  объемом знаний и 
умений:  названия инструментов, приемы игры на них, характер их звучания,  тембры, правила пользования 
инструментами [9,10,11]. 

Казахские инструменты, используемые для обучения в ДОУ можно классифицировать по тембру на 
ударно-шумовые, не имеющие определённой высоты звука: 

 «стучащий»- «Токылдак», «Сакпан»; 
 «гулкий, резонирующий» - «Дангыра», «Дабыл»; 
 «звенящий»- «Жыланбас, «Асатаяк»; 
 на мелодические инструменты: 
 «свистящий»- «Сыбызгы» - деревянно-духовой; 
 «глухой, приглушённый» - «Домбра» - струнно-щипковый; 
 «поющий»- «Кобыз»- струнно-смычковый  
Некоторые казахские музыкальные инструменты по тембру, а также и по внешнему виду  схожи с 

национальными русскими инструментами. Например: казахский инструмент «Дангыра» представляет собой 
бубен: ободок, обтянутый с одной стороны кожей, внутри которого навешаны  металлические цепочки, 
колечки и пластинки (размер  в диаметре 40-50 см). Приёмы игры на инструменте: встряхивание подвесками и 
удар колотушкой по коже. Инструмент «Сыбызгы» – духовой инструмент типа свирели, традиционно 
изготавливался из тростника или дерева, позже и реже – из серебра. «Кобыз» по тембру напоминает звучание 
скрипки, «Дабыл» - ударный инструмент типа литавр, «Сакпан» - имеет вид трещётки, состоящей из 
деревянных дощечек и др.  [6]. 

Обучение детей игре на музыкальном инструменте следует  осуществлять последовательно: 
Знакомство с инструментом: история его создания, индивидуальность инструмента, особенность его 

использования,  исполнительские  и конструктивные возможности инструмента. 
Постановка исполнительского аппарата – корпуса, рук. 
Освоение основных приемов звукоизвлечения (разобрать  с детьми как извлекается звук из того или иного 

музыкального инструмента - от удара пальцев рук, ладоней, палочек, молоточков; в результате встряхивания; 
трения – скольжения и др.). 

Работа над музыкальным произведением (попевка, прибаутка, упражнение, песня и др.), его ритмическим 
рисунком.  

Использовать игровые приемы и упражнения,  проблемные ситуации, творческие задания, дидактические 
игры - на различение тембров музыкальных инструментов, звуков (по высоте, длительности), прием 
ритмической импровизации.  

Игра на ударных музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда, помогает выработать чувство ритма, 
расширяет тембровые представления детей, динамический слух [7].  

Для развития ритмического чувства лучше пользоваться всеми инструментами ударной группы или же 
любым инструментом, имеющим звук только одной определенной высоты. Например, дети играют в 
«музыкальное эхо»: один ребенок придумывает свой ритм, а другой точно его повторяет. На занятиях по 
развитию тембрового слуха очень полезно сравнивать звучание не только «представителей» различных групп - 
струнной, духовой или ударной, но и предлагать детям отмечать сходные по тембру и характеру звучания 
однородных инструментов, например: жыланбас и  асатаяк, дангыра, дабыл и т.д., или сравнивать близкие по 
звучанию или внешнему сходству русские инструменты  с казахскими. Упражнения эти хорошо проводить в 
виде музыкальных загадок. 

При  развитии  динамического слуха применяются все инструменты, на которых дети могут произвольно 
усиливать или ослаблять звучание в зависимости от игровой ситуации (игра типа «горячо-холодно»). Детям 
старшей группы можно предложить   творческие задания различной степени сложности: передать тот или иной 
образ, например: падающих снежинок с помощью «Асатаяка» и «Жыланбаса с колокольчиками», цокот копыт 
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изобразить с помощью инструмента «Токылдака»,  импровизировать на ударных инструментах «Дабыл», 
«Дангыра» шум приближающегося и удаляющегося поезда или на «Асатаяке» и «Токылдаке» подыгрывание 
плясовой мелодии. В некоторых играх инструменты могут служить оформлением: например, ребята звенят 
жыланбасом, колокольчиками играя в «лошадки»; стучат в  дангыру «аккомпанируя» танцу; исполняют 
тремоло на асатаяках,  давая сигнал «отправления поезда» и т.д. Смысл подобных приемов - в ознакомлении 
детей с выразительными возможностями каждого народного инструмента. [8]. 

Музыкальные руководители и воспитатели обучают дошкольников   владеть простейшими приемами игры 
на казахских музыкальных  инструментах.  Например:  приём мягкого движения кисти при игре на сакпане; 
экономного расходования  дыхания при игре   на сыбызгы; правильного  встряхивания асатаяқа, тоқылдақа, 
жыланбаса (без широких взмахов и  напряжения рук); исполнения  в ансамбле (соблюдая общую динамику, 
темп, своевременное вступление и окончание игры);  импровизации различных ритмических  рисунков. С 
самого начала надо научить детей точно воспроизводить ритм. Это должны быть не сложные ритмические 
рисунки (предпочтительны остинатные ритмы, т.е. многократно повторяющиеся ритмические обороты) 
прибауток, пьес построенных на одном звуке. 

Музыкальный репертуар для детских музыкальных инструментов должен отличаться художественными 
качествами  и доступностью.  Он составляется  из произведений (или же их отрывков) классиков, современных 
композиторов и народной музыки, самых разнообразных по тематике и  жанрам. В репертуар должны 
включатся произведения   казахских композиторов, доступные и  близкие интересам малышей. Это мир 
животных и птиц - «Кукушка», «Танец медвежат» Х.Сетекова, «Мотылёк» С.Мухамеджанова, «Тайлақ» 
Дәлденбай, поэтические картины природы  «Дождик», «Осенний день» Е.Андосова, странички из жизни детей 
«Интересная игра» Л.Хамиди, «Мой малыш» А.Абдинуров и др. [9]. 

Игра на инструментах - интересная и полезная музыкальная деятельность детей, которая  позволяет 
украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к  собственному творчеству. В процессе обучения 
игре на инструментах хорошо формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики, 
развивается самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. 

 
Түйіндеме 

Мақалада мектепке дейінгі орында - қызметіне - ойын бас балалар қазақ халықтың аспаптарында",орында- 
қызметке бас қазақ халықтың  аспаптарында үшін  бала-шағаның мүддесінің дамуы үшін пайдалан- әдістемелік әдіс-
айла ұсынылатын . 

 
Summary 

In the article "Types of performing activities of preschoolers - children playing on Kazakh folk instruments" include 
instructional techniques used to develop children's interest in performing activities on Kazakh folk instrument. 
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COGNITIVE (KNOWLEDGE) COMPONENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

 
Т.Д. Жукова – магистрант 2 года обучения специальности 

6М011990- Иностранный язык: два иностранных языка КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
 
Abstract: This article is devoted to a problem of formation of a cognitive component of cross-cultural communicative 

competence at an early step of school training in a foreign language.  In article concept "knowledge" definition is given.  It is 
emphasized that knowledge is fundamental structural unit of the competence providing consciousness of training and high 
quality of formed skills and abilities. Knowledge also constitutes the core of the education content. Only with the basis on 
pupils’ knowledge mental and practical actions can be formed; knowledge serves as the basis of moral convictions, aesthetic 
views, and worldview. 

Keywords: Cross-cultural Communicative Competence (ICC), foreign-language education, elementary school, MKK 
cognitive component, formation of knowledge, Intercultural Communicative Competence (ICC), Foreign Language 
Education (FLE), primary school, cognitive component of ICC, knowledge formation, Cognitive (knowledge) component of 
Intercultural Communicative Competence in Foreign Language Education.  

 
The present stage of foreign language education sets as its main goal and the result the formation of the Intercultural 

Communicative Competence, i. e. the ability to conduct communication with native speakers, as well as the formation 
of the personality of the subject of Intercultural Communication. This can be achieved only if the second language 
cognition will be formed.   

The basics of Intercultural Communicative Competence which allow realization of Intercultural communication and 
interaction are formed in the primary school, at the early stage of foreign language education.  

Therefore, Foreign Language starts to be introduced in primary schools, since there are many theories of 
psychological character which proclaim that primary school age is the most favorable period for mastering a foreign 
language because of intensive formation of cognitive processes, quick and easy memorization of linguistic information, 
and extreme sensitivity to the language phenomena (N.D. Galskova, I.A. Zimnaya, A.A. Leontyev). 

Nevertheless, despite the scientists’ contributions in the theory of importance of foreign language education at the 
early stage of school education still does it remain the same - insufficient in the field of foreign language education            
(I.L. Bim, 2007). 

It turns out that knowledge, being the remaining part of language education, is considered only as its formal 
component, which does not play a crucial role in the realization of the goal in FLE. This happens mainly because the 
existing system of language education at school is focused more on the formation of a system of knowledge about the 
language, but not the language itself. In practice, unfortunately, it appears that children only learn certain rules and 
certain laws of language functioning, which, in its turn, is not sufficient to ensure the necessary level of pupils’ practical 
language education. The practice of foreign language education shows that the only formal formation of a cognitive 
component of Intercultural Communicative Competence decreases the level of consciousness in the mastery of a 
foreign language, which affects the quality of speech skills since knowledge is their estimated basis.[ 6]  

That is why on the present stage of FLE methodologists suggest the need to reevaluate the functional importance of 
knowledge in education and find cognitive educational units that will correspond to the age of learners as well as their 
individual and cultural peculiarities. Therefore, knowledge being the basic structural unit of competence, will provide 
conscious education and high quality of generated skills by young learners. 

Knowledge also constitutes the core of the education content. Only with the basis on pupils’ knowledge mental and 
practical actions can be formed; knowledge serves as the basis of moral convictions, aesthetic views, and worldview. 

However, despite the fact that the problem of knowledge formation is not new in foreign language education, the 
very notion of ‘knowledge’ has a dual meaning, and has several definitions. Sometimes it is defined as a part of 
consciousness, sometimes as something common in the reflection of subject diversity, sometimes- as some product and 
result of cognition process, or as a way of subjects- under -study representation in the mind. 

For example, Gavin, speaking about knowledge, implies ‘organized information that can be used in a specific way’, 
Solso defines knowledge as ‘a storage, integration and organization of information in memory’, and the knowledge, 
according to his definition, is ‘an organized, structured information.’ 
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S. F. Shatilov believes that ‘knowledge is an estimated basis of skill in the process of mastery a foreign language’ 
[7]. Therefore, taking into account the information presented above, it can be argued that knowledge is a core 
component of the ICC, and the cognitive component performs the following functions in its structure: [6] 

1-content: knowledge- is the informative material on the basis of which all the other components of competence can 
be formed; 

2- connective: knowledge, serving as a  way to store information about the surrounding world, allow the learners to 
develop the adequate to this environment capacities; 

3-cognitive: knowledge is an indicative framework for skills formation; 
4-the structure-forming: on the one hand, knowledge constitutes a self-contained structure, i.e., knowledge of the 

individual, on the other hand, they may be part of a more complex systems, for instance- part of cognitive systems, 
consciousness, or competence. 

Knowledge and the adequate chosen way of their assimilation is the premise for the learners’ mental development. 
Yet the knowledge alone does not ensure the completeness of mental development, but without them the mental 
development is impossible. 

Therefore the teachers’ task at the early stage of learners’ language education is:  
a) to transfer knowledge from its frozen fixed forms into the process of learners’ cognitive activity;  
b) to convert knowledge from the plan of its expression in the content of learners’ mental activity;  
c) to make knowledge the means for people formation  as a personality and the subject of activity. 
Mastering of diverse knowledge is necessary for the formation of learners’ competencies.  Knowledge is represented 

in different cognitive structures, they are diverse. 
V.V.  Petrov, and V.I. Gerasimov argue that it is possible to point out the following types in the base of  knowledge: 
1) language knowledge: 
a) knowledge of the language grammar, phonetics and phonology, which is completed by the knowledge of lexical 

semantics;  
b) knowledge about the use of language;  
c) the knowledge of speech communication principles;  
2) out-of-language knowledge; 
a) knowledge about the context and situation, knowledge about the recipient,  etc.;  
b) common knowledge (i.e., knowledge of the world); 
c) knowledge about the events, actions, processes [4]. 
D. D. Shaybakova stresses that for the communication realization three types of knowledge are used: 1) an 

encyclopaedic knowledge, i.e. the knowledge of the real world; 2) linguistic knowledge, i.e. knowledge about the 
language as a device; 3) interactive knowledge about communicative exchange rules that reflect the strategy and tactics 
of communication aimed at achieving effects. [3]   

A.A. Zalevskaya in her book ‘Individual knowledge. Its specific features and principles of functioning’ presents a 
scheme of knowledge in applying to the second language education first introduced by R. Ellis. According to this 
scheme, knowledge when it concerns a foreign language acquisition is divided into both declarative and procedural 
knowledge. 

The importance of the distinction between the declarative and procedural knowledge is related to the fact that there 
are significant differences between knowledge about something and knowledge how to do something not at the level of 
verbal descriptions, but in terms of the real action. This should be taken into account because in the process of learning 
any subject ‘knowledge should be presented in a form appropriate to the way it will be used in practice’. 

Actually, when it comes to discussion of the problem of the declarative/procedural knowledge the authors usually 
rely on the concept of J. Anderson, whose theory is based on the distinction between knowledge about facts and 
knowledge about procedures. 

So, According to Anderson, the permanent long-term memory is divided into declarative, which contains all known 
facts, and procedural, which includes all the procedures of all the actions that people can perform. Declarative memory 
includes semantic knowledge and recently encoded episodes, which are encoded in a mixed semantic network; 
information extraction is realized by the spreading of activation on this network. Although the facts may be represented 
in the form of purely visual images, for declarative memory it is typically to operate on propositions that can be 
formulated verbally, therefore they can be realized. Processes of facts remembering do not refer to the conscious 
introspection, and the products of these processes appear to people as known facts (i.e. are experienced as such). 

Therefore, it can be concluded that researchers reviewing various types of knowledge necessary for understanding 
and realization of communication divide knowledge into two basic types: 1) knowledge necessary for the formation of 
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competences; 2) knowledge, used in the production of speech. These types of knowledge are included in structure of the 
Intercultural Competence, since the situation of intercultural interaction implies such important things as perception, 
understanding of partner speech, communication and knowledge representation in the process of intercultural dialogue. 

So, the FLE at school primary level aims at the formation of the Intercultural Communicative Competence, the 
cognitive component of which implies: 

1) knowledge of the target language and operating skills of language means of communication (lexical-grammatical 
and phonetic) formed on its basis;  

2) knowledge, skills and abilities which allow to understand and produce foreign language statements in accordance 
with the specific situation of communication, speech task and communicative intention; 

3) knowledge about the culture and traditions of the target language as well as acquired skills and abilities that allow 
to represent learners’ native culture and traditions in the process of cross-cultural communication. 

Cognitive orientation of foreign language education of young learners is connected with such categories as 
knowledge and views involved in the admission of learners to foreign language, and the culture and the people for 
whom this language is native. The balanced use of communicative and cognitive approaches to FLE of young learners 
forms pupils’ willingness and ability to communicate orally and in writing, directly and indirectly, and to develop 
children’s intellect at the same time. This means formation of the language consciousness through the language 
knowledge. 

 
Резюме 

Данная статья посвящена проблеме формирования когнитивного компонента межкультурной коммуникативной 
компетенции на ранней ступени школьного обучения иностранному  языку. В статье дается определение понятия 
«знание». Подчеркивается, что знания являются основополагающей структурной единицей компетенции, 
обеспечивающей сознательность обучения и высокое качество формируе-мых навыков и умений.  

Ключевые слова: Межкультурная Коммуникативная Компетенция (МКК), иноязычное образование, начальная 
школа, когнитивный компонент МКК, формирование знаний. 

Түйіндеме 
Бұл  мақала шетел тілін бастауыш мектептің ерте сатысында оқытуда мәдениаралық коммуникативті 

құзыреттілікті қалыптастыру  мәселесіне арналған. Мақалада «білім» түсінігіне толыктай анықтама берілген. Білім 
құзыреттіліктің негізгі құрлымдық бірлігі және де білім алудағы дағдылардың жоғары сапалы қалыптасуына ықпал 
ететіні айқын көрсетіледі.    

Тірек сөздер:  мәдениаралық коммуникативті құзыреттілік, шеттілдік білім беру, бастауыш мектеп, 
мәдениаралық коммуникативті құзыреттіліктің  когнитивті компоненті, білім қалыптастыру. 
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ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ-БҰЛ ӘРЕКЕТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН ТӘРТІП ЖҮЙЕСІ 
 

Д.Стамғали – магистрант 
         
Аңдатпа: Мақалада математика пәнін оқытуда логикалық ойлау тәсілін іске асыру үшін жүйеленген, бірыңғай 

әдістемелік желі түрінде құрылған  сабақтың құрылымы ұсынылып, талданады. Математикалық есептің нақты 
мазмұнынан абстрактілену көрнекі-әрекетті және көрнекі бейнелі ойлауды тірек ете отырып, бірқатар есепті 
шешудің әдіс тәсілдерін оңтайландыруға болады. Сондай-ақ,  есепті шешудің әдістемелік ерекшеліктерін мұғалім 
жете меңгерген жағдайда жүзеге асырылады. Өкінішке орай, қазіргі заманғы мектепте теңдеулер мен олардың 
жүйелерін құрастыру арқылы шешу тәсілдері неғұрлым жиі қолданылады. Есептеу дағдылары мен ерте бастан 
алгебраландыруды қалыптастыруға неғұрлым мән беріледі. Ал біз теңдеулерді қолданбайтын, алайда  шешуді 
түсіндіру үшін көрнекі схемаларды, сызбаларды және т.с.с. кеңінен қолданатын әдістемені қолданған дұрыс деп 
есептейміз. 

Тірек сөздер: логика, логикалық ойлау, Логикалық қатарлар, Танграм. 
 
Қазақстан күн сайын қарқынды дамып келеді, ұлттың зияткерлік әлеуетін дамытуды қалыптастыруға батыл 

қадам жасалуда. Қазақстан Республиасының Президенті Н.Назарбаевтың  «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртыуы. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты  мақаласында стратегиялық жаңғырту 
барлық саланы, сонымен қатар, білім саласын да түрлендіруді қажет ететінін атап көрстті. Осы орайда өскелең 
ұрпақтың сапалы білім алуы, білім алуға ынталылығы, шығармашылықпен ойлауы, дәстүрлі емес шешім 
қабылдау, қисынды ойлау қабілеттері, кәсіби жол таңдау білігін қалыптастырудың маңызы зор болмақ.  

Білім беру саласындағы жалпы бағдар Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған бағдарламасында «зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, 
тез  өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін  білім алудағы  қажеттілігін қанағаттандыру, 
еліміздің экономикалық әл-ауқаты  үшін  бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту» деп айқындалған. Бұл 
«Базалық білім беру буыны – жалпы білім беру мектебі, оны жетілдіру білім беруді тек қана оқушылардың 
белгілі білім жиынын меңгеруге емес, сонымен бірге оның жеке тұлғасын, оны танымдық және жасампаздық, 
зияткерік қабілеттерін дамытуға бағдарлауды болжайды».  

Осы айқындалған мақсаттарды бастауыш мектептен бастап оқылатын пәндерде, математика пәнін оқытуда 
жүзеге асыру жолдарын қарастырайық. Мектепте оқытылытын математика пәні  мектеп оқушыларының ақыл-
ойын дамытуда, жеке тұлға болып қалыптасуда, танымдық қабілеттерін жүзеге асыруда  басты рөл  атқарады. 
Математика пәні математикалық білімдердің нақты жүйесін меңгертіп қана қоймай, сондай-ақ ойлау 
қызметінің  жаңа әдістері мен тәсілдерін қалыптастырады. Оқыту, осы жастағы балалар үшін басым болып 
табылатын  көрнекі-бейнелі ойлауға сүйене отырып, ұйымдастырылуы тиіс. Бұл ретте ойлаудың барлық 
түрлері жүйелі іске тартылған болып табылады да, логикалық ойлаудың міндеті неғұрлым айқындала түседі. 

Логикалық ойлауды дамытуда математикаға үлкен рөл беріледі, алайда қалай ойлап-талдайтынымызды 
түсінбестен, есептерді шешуде ғана жаттығу  мұндай ойлау түрінің талап етілетін деңгейіне алып келмейді. 
Баланың бойында стихиялық түрде қалыптасатын логикалық ұғымдар мен әрекеттер, әдетте, толық емес және 
көбінесе бұрмаланып келеді, сондықтан логикалық ойлау тәсілдеріне арнайы оқыту қажет. 

Логикалық ойлау тәсілін іске асыру үшін жүйеленген бірыңғай әдістемелік желі,  сабақтың мынадай 
құрылымы ұсынылады: 

 Ойлау, назар, қабылдау процестерін өзектендіру. 
 Есте сақтаудың, қабылдаудың, елестетудің көмегімен (нақты математикалық мазмұндағы) ойлау 

операциясын өзектендіру. 
 Зерттелетін математикалық объект туралы тұтас ұғым алу (оқытудың белсенді әдістемінің көмегімен). 
 Математикалық есепті шешу заңдылықтарын анықтау. 
 Бірдей математикалық фабуласы бар материалды бекіту, есептерді шешу; 
 Алынған білімді бақылау. 
Сабақтың бірінші кезеңі ұсынылған кешеннің бірінші шартын жүзеге асырады. Бұл жерде ойлау 

операцияларын аударуға бағытталған алуан түрлі әдістемелер пайдаланылады, тапсырмалар, 10-11 жаста ми 
сыңары аралық ассиметрияда елеулі ілгерілеушіліктер болатындықтан, бас миының оң және сол жақ 
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сыңарларына жүктеме бірдей мөлшерде бөлінетіндей етіп таңдалды, 5-8 минуттың ішінде  «Логикалық 
қатарлар», «Танграм», «Сіріңкемен тапсырмалар» әдістемелері бойынша ойын тренингтері жүргізілді. 

Сабақтың екінші кезеңі – есте сақтау, қабылдау, елестету (нақты математикалық үлестегі) арқылы ойлау-
дың нақты ой операциясын белсендіру – ұсынылып отырған кешеннің екінші шартына сәйкес келеді. Бұл жер-
де оқушыларға нақты есеп беріледі, оны шешу сабақта орындалатын болады. Ой операциясын өзектендірудегі 
жетекші рөл мұғалімге тиесілі. Берілген міндетке  қарай, ол есептің шарты бой ынша сұрақтар қояды. Оның 
үстіне сұрақтар есепті шешудің одан әрі жүрісін белгілейтіндей түрде құрастырылуы тиіс. 

Сабақтың үшінші кезеңі – зерттеліп отырған математикалық объект туралы біртұтас ұғым алу (оқытудың 
белсенді әдістерінің көмегімен). 

Бұл жерде берілген есепті шешу жүреді. Жетекші рөл оқушыларға беріледі. Мұғалім тек олардың қызметін 
белгілі бір түрде үйлестіріп, балалардың ойлауын бағыттаушы сұрақтардың көмегімен бағыттап отырады. Бұл 
кезеңде басым түрде топтық жұмыс түрлері пайдаланылады. Әсіресе, оқытудың имитациялық ойындар сияқты  
белсенді әдістерін қолданған пайдалы.   

Сабақтың төртінші кезеңі – математикалық есепті шешудің заңдылықтарын анықтау.   
Есепті шешуде анықталған заңдылықтарды талдау ойда нақты әрекеттер мен сабақтың үшінші кезеңінде 

жүзеге асырылған объектілермен манипуляцияларды «қайта жүргізу» жолымен жүзеге асырылады. Бұл жерде 
жетекші роль мұғалімге тиесілі, жұмыстың негізгі нысаны – фронтальды әңгімелесу. 

Сабақтың бесінші кезеңі – алынған білімді бақылау. 
Кейбір сабақтарда эксперименттік зерттеу жоспарына сай өзіндік жұмыстар жүргізілді. Білімді меңгеруді 

ағымдық бақылау да  жеке бақылау, оқушылардың бірін-бірі өзара тексеруі, топтар арасында есепті шешу 
жөнінде жарыстар жүргізу арқылы жүзеге асырылды. 

Сабақтың жоғарыда суреттелген құрылымы қандай да бір ойлау операциясын дамытуды қамтиды. Одан әрі  
белгілі норма бойынша оқушылардың өзіндік қызметі жүргізіледі. Қызмет актісінің қалпына келтірілуі үшінші 
қадамда: қызметті қайта құрылымдауда жүзеге асырылады. Және, ақыр аяғында,  еп-дағдыны пысықтау 
норманы қайта ой елегінен өткіздіреді.  

Математикалық есептің нақты мазмұнынан абстрактілену көрнекі-әрекетті және көрнекі бейнелі ойлауды 
тірек ете отырып, бірқатар есепті шешудің әдіс тәсілдерін оңтайландыруға болады. Сондай-ақ,  есепті шешудің 
әдістемелік ерекшеліктерін мұғалім жете меңгерген жағдайда жүзеге асырылады. Өкінішке орай, қазіргі 
заманғы мектепте теңдеулер мен олардың жүйелерін құрастыру арқылы шешу тәсілдері неғұрлым жиі қолда-
нылады. Есептеу дағдылары мен ерте бастан алгебраландыруды қалыптастыруға неғұрлым мән беріледі. Ал біз 
теңдеулерді қолданбайтын, алайда  шешуді түсіндіру үшін көрнекі схемаларды, сызбаларды және т.с.с. кеңінен 
қолданатын әдістемені қолданған дұрыс деп есептейміз. Есепті шығару процесінде оқушы  оның сөздік моделі-
нен (мәтіннен) ой моделіне көшеді, одан соң  белгілік-символдық модельге (есепті жазуға) көшеді. Логикалық 
ойлауды неғұрлым тиімді деңгейде дамыту үшін мектеп оқушысын мұндай модельдердің түрлерімен жұмыс 
жасауға, ұсынылған схемаға сәйкес келетін модельді таңдауға, бір модельден екіншісіне өтуге үйрету қажет. 
Бұл ретте модельдеуге үйретудің маңызды шарты модель құрастырылатын белгілік-символдық тілді меңгеру  
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру болып табылады. 

  
Резюме 

В данной статье приводятся способы развития логического мышления учащихся на уроках математики. 
Приведены рациональные способы преподавания предмета, обобщен опыт работы. 

 
Summary 

There have been given leveled  methodical way of made up online mathematics teaching   lesson plan to be taught in the 
article.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 
2. Қазақстан Республиасының Президенті Н.Назарбаевтың  «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртыуы. 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам».  
3. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы. 
4. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. 
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УДК 37.046.12  
 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕСУ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТА ОҚЫТУ 
(Оқу орыс тілінде жүретін мектептің 5-6 сыныптары) 

 
Ә.У. Джамамбетова – ҚазҚызМемПУ 1 курс магистранты 

 
Аңдатпа: Тілдерді меңгеру - әрбір Қазақстан азаматының парызы мен міндеті, бұл олардың қоғамдық өмірде 

бәсекеге қабілеттілігі мен белсенділігін айқындайтын   болуы тиіс. Осы бағдарламаны іске асыруда отандық білім 
беру жүйесінің үлесі басым болмақ. Алдымен қазақстандық білім жүйесі бәсекеге қабілетті болу үшін, мектеп 
түлектері кез келген шет елде оқуын жалғастыра алатын деңгейге жетуі қажет. Оның негізі - әлемдік тілді жетік білу. 
Қазақстан білімінің жақсы дәстүрін сақтай отырып, оқушыларды халықаралық біліктілік сапасымен қамтамасыз ету 
кейінге қалдырылмайтын мәселе. Қазақ тілін үйренуге негіз болатын бөлімдер арқылы оқушылардың жобаланған 
оқу нәтижелеріне жетуі қарастырылады. Тіл дамыту жұмысының нәтижелі болуы оны ұйымдастыруға байланысты. 
Оны оқта-текте және оның ауыр-жеңілін есепке алмай, мақсатсыз, жүйесіз жүргізуге болмайды. Жұмыстың бұл 
саласында да жүйелік сақталып, жеңілден ауырға қарай деген дидактикалық принциптің негізінде оның жай түрінен 
біртіндеп күрделендіріледі. Ол әрбір сыныпта оқытылатын бағдарламалық материалдың көлеміне, ауыр-жеңілдігіне 
де байланысты болады.            

Тірек сөздер: дамыта оқыту, пән міндеттері, сөйлесу әрекеті, тіл дамыту. 
 

«Абай мұрасы – қазақтың ең қасиетті қазынасы. 
 Абай өзінің туған халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. 

Ғасырлар бойы қалың елін, қазағын жаңа биіктерге,  
асқар асуларға шақыра береді» 

( Н. Назарбаев)  
Абайдың қара сөздері, өлеңдері – бәрі де бүгінгі ұрпақтың рухани байлығы. Олардың тіл дамытудағы 

тәрбиелілік маңыздылығы зор. Орыс мектебіндегі көп тілді сыныптағы қазақ  тілінің ерекшелігі бар. Күнтіз-
белік-тақырыптық жоспар «Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты» бойынша оқыту орыс мектебіндегі жүретін 5-9 сыныптарына арналып бейімделінген бағдарламасы 
негізінде құрастырылған. Мемлекеттік тілімізді басқа ұлт өкілдеріне меңгертуде үлкен жетістіктерге қол 
жеткізу қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын пайдалану тиімді деп ойлаймын. 
Соның ішіндегі озық әдістемелердің бірі – когнитивтік-коммуникативтік технология. Көп тілді оқытудың 
когнитивтік- коммуникативтік технологиясының негізін қалаған профессор Болатбаева К.Н. берген анықтамаға 
жүгінсек, оқу үрдісін ұйымдастырғанда оқытудың мазмұны, қағидалары ерекше іріктелгенде, жоспарлау, 
оқытудың сәйкестігі көзделген арнайы технология жасалып, осы оқытудың нәтижесі назарда ұсталғанда көп 
тіл білетін тұлғаның қалыптасуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» негізгі талабы -мемлекеттік тілді оқытудың саны мен сапасына көңіл бөлу. Осы мақсатты 
алға қоя отырып, когнитивтік-коммуникативтік технологияны қолдануды жөн көрдім. 

Қазақстан Республикасының Президенті – ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»  атты Жолдауы аясында білім 
беру саласындағы стратегия мен саясатты қайта пайымдау жүргізілуде.  

Елбасы «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін 
жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз» деп, осы мәселеге орай белсенді түрде іс жүргізу қажеттігін 
белгілеп берді. Аталған үш тілдің әрқайсысының функционалдық мүмкіндіктері мен өзіндік орындарын 
барынша ашу қажет. 

Тілдерді меңгеру - әрбір Қазақстан азаматының парызы мен міндеті, бұл олардың қоғамдық өмірде бәсекеге 
қабілеттілігі мен белсенділігін айқындайтын   болуы тиіс. Осы бағдарламаны іске асыруда отандық білім беру 
жүйесінің үлесі басым болмақ. Алдымен қазақстандық білім жүйесі бәсекеге қабілетті болу үшін, мектеп 
түлектері кез келген шет елде оқуын жалғастыра алатын деңгейге жетуі қажет. Оның негізі - әлемдік тілді 
жетік білу. Қазақстан білімінің жақсы дәстүрін сақтай отырып, оқушыларды халықаралық біліктілік сапасымен 
қамтамасыз ету кейінге қалдырылмайтын мәселе.   

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы», «Білім беру туралы» Заңдары мен Қазақстанда тілдерді 
дамытудың «2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» белгіленген міндеттер еліміздің 
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білім беру жүйесінде көптілді меңгерген дара тұлға қалыптастыру мақсатын жүзеге асырудың ұтымды 
жолдарын анықтауды талап етіп отыр. Республиканың әдіскер-ғалымдарының қатысуымен тілді меңгерту 
бойынша өркениетті елдердің тәжірибесі мен отандық озық дәстүрлер үйлестіріле отырып, тілдерді оқытудың 
жаңа бағыттары белгіленді. Яғни Қазақстан Республикасының көпұлтты сипаты мен қазақ тілді емес жалпы 
білім беретін мектептерінде тілдерді оқыту мен үйретудің өзіндік ерекшелігі ескерілді және тілдерді деңгейлік 
меңгерудің Еуропалық жүйесі сарапталды. Соған орай, біріншіден, Европалық жүйеге сәйкестелген тілдік 
деңгейлер жалпы білім беретін орта мектептің 5-9 сыныптары бойынша сараланды. Екіншіден, негізгі және 
орта деңгейлердің сатылары айқындалды. Үшіншіден, негізгі және орта тілдік деңгейлерге негізделді. 
Төртіншіден, негізгі және орта деңгейлердегі базалық білім мазмұны тілдік деңгейлер бойынша түзілді. 
Бесіншіден, оқушының білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар негізгі және орта деңгейлердің талап-
тарын ескере отырып сөйлесім әрекетінің бес түрі бойынша айқындалды. Алтыншыдан, әр сыныптағы бағдар-
лама материалдары тілдік бөлім, қатысымдық-сөйлесімдік бөлім және мәдениетаралық қарым-қатынас бөлімі 
бойынша сараланып ұсынылды. 

Қазақ тілін үйренуге негіз болатын бөлімдар арқылы оқушылардың жобаланған оқу нәтижелеріне жетуі 
қарастырылады. 

«Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – негізгі және орта деңгейлер  бойынша қазақ тілін қатысымдық 
тұрғыдан меңгерту; оқушыны өз ойын айқын, түсінікті жеткізуге үйрету, тілдік қабілеті дамыған дара 
тұлғаның дамуына мүмкіндік жасау. 

Оқу пәнінің  міндеттері: 
–   оқушыларды сөйлесім әрекетінің түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету; 
–   оқушылардың тілдік дағдысы мен ойлау қабілетін дамыту; 
–   қарым-қатынас әдебінің нормаларын меңгерту: 
–   күнделікті өмір жағдаяттарында қазақ тілін орынды қолдана білуге дағдыландыру; 
–   оқушыны қазақ халқының мәдениетімен, әдебиетімен, ұлттық салт-дәстүрімен таныстырып, мәдени 

ортада пайдалануға баулу; 
–   оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, іскерлік дағдыларын жетілдіру; 
–   оқушылардың қазақ тіліне қызығушылығын дамыту, қазақ еліне, мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін 

тәрбиелеу. 
Оқушылардың қарым-қатынас жасауына және олардың өз жетістігін сезінуіне мүмкіндік беретін тілектестік 

ниетті ұстану оқу процесінің тиімділігінің маңызды шарты болып табылады. Оқушыларының психофизио-
логиялық ерекшеліктерін ескере отырып психологиялық үйлесімділік  жағдай тудыруға мүмкіндік жасайды. 
Оқушылардың тұлғалық жетістіктерін ескеру ұстанымы түрлі деңгейдегі күрделі тапсырмаларды шешуге, 
өздік жұмыстарды орындауға, оқыту мотивінің тұлғалық-мәнділігін қалыптастыруға, оқытудың ұтымды 
технологиясы мен оқу материалдарын таңдауға және бейімдеуге, білім деңгейлері әр түрлі оқушылардың 
жоспарланған нәтижелерге жетуіне мүмкіндік береді. 

Шығармашылық ұстанымы оқушылардың түрлі шынайы жағдаяттарда жаңа типтегі міндеттерді өздігінен 
шешу қабілетін, құзіреттіліктілікке бағытталған тапсырмаларды орындау білігін  қалыптастыруға мүмкіндік 
тудырады. Бұл мәселенің нақты шешілуі қазақстандық оқу орындарында келесі қиындықтармен ұштасып 
отыр: 

қоршаған ортаның әлемдік тілді меңгеруге ықпалының жоқтығы; 
мамандығы тіл және әдебиет емес мұғалімдердің тілді оқыту әдістемесін білмеуі; 
тілдік емес пәндер мұғалімдерінің мемлекеттік тіл мен/немесе ағылшын тілін білмеуі; 
оқулықтардың екі тілде (қосымша жағдай  болса-үшінші тілде) оқыту жағдайына икемделмегені; 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың керекті деңгейде қолданылмауы. 
Осы орайда оқытудың келесі дидактикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет: тәрбиелеп оқыту,  

белсенділік, көрнекілік, жүйелілік және бірізділік, меңгеруді бекіту, қолжетімділік, дараландыру принциптері. 
Тілдік әдепті жетілдіруді мақсат ететін топтық және жаппай сөйлесуге үйрету сабағы – сабақтың тағы бір 

түрі болып саналады.Бұл сабақтар – пікірталас сабақ, конференция-сабақ, «дөңгелек үстел» сабағы, кездесу 
сабақ, КВН-сабақтары. Бұл сабақтарда топқа, сыныпқа орта бір мәселе талқыланады. Мұғалім оқушылардың 
өз тұжырымдарын, яғни, талқылауын, бағалауын, өзгеріс енгізуін ынталандырады және реттейді. Конференция 
сабаққа алдын-ала дайындық кезінде өнімді хат жолдау да ретті. Осыған сай әр түрлі жаттығулар байланысы 
беріледі: түсінгенін айтуға - 5% , тілдік дамытуға - 40%, қатынастық жаттығулар - 40%, қосымша мақсаттарға 
негізделген жаттығулар - 15%. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

299 

Ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, оған жаттыққан оқушы ойын жазбаша да дұрыс, жүйелі бере алады. 
Сондықтан бұл принцип тіл дамытуды кешенді жүргізуге сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу түрлерінің барлық 
дағдыларын бір-бірімен байланыстыра дамытуды міндеттейді.   

Сөйлесімді диалогтік бірлік негізінде үйрету үшін оқушылардың мынадай  икемділіктері мен дағдылары 
қалыптастырылады: 1. Өз құрамында айтылған әңгімеге анықтауыш сұрақтар, қосымшалар, толқтырулар, 
сондай-ақ егжей-тегжейлі түрде айтып түсіндіруге өтініш жасай алатын  әр түрлі құрылымдық-семантикалық  
түрдегі диалогтік бірлікті құрастыра білу икемділігі. 2. Хабар сұрату және оған деген  тілдік пікір білдіру 
түріндегі  сөйлесімдік бірлікті  құру икемділіктері мен дағдылары. 

Сонымен қатар біз лингвистикалық әдебиеттерде берілген диалогтің мынадай  кезеңдеріне көңіл аудара-
мыз: тілдік қатысымды бастау, тілдік қатысымды жалғастыру,  тілдік қатысымды аяқтау және аталған әрбір 
кезең өзіне тән дайын  сөз штамптары мен формулалары қолдануды талап етеді. Лингвистердің еңбектерін 
талдай келе,  біз өз тарапымыздан  5-6 сыныпта оқушыларды диалог сөйлесудің  келесі түрлеріне үйретуді 
қарастырдық: мәнбірлі (фактілі) сипатқа ие болатын, екі жақтан да ақпаратпен қамтамасыз етілетін ақпаратпен 
алмасу диалогі; бірлесіп әрекетті жоспарлау диалогі; ой, әсер алмасу, түрлі көзқарастарда болу (бірдей немесе 
екі жақты) диалогі. 

Тіл дамыту жұмысын грамматика, морфология пунктуация және әдебиетпен байланыстыра жүргізу 
принципі де ерекше орын алады.  Оқушының ауызша және жазбаша тілін дұрыс дамытуда грамматикалық  
ережелерді  жақсы білуді, тыныс белгілерін дұрыс қоюдың көркем әдебиетті көп оқудың  үлкен  мәні  бар. 
Демек, мұғалім  қазақ тілі сабақтарында үйретілген ережеге  сай түрлі жаттығу жұмыстарын орындатып, 
тыныс белгілерін  дұрыс қоя білдірудің жолдарын көрсетіп, көркем әдебиетті көп оқуға бағыт беріп, оның 
үлгісін көрсетіп отыруы қажет. Тіл дамыту процесінің үздіксіз  принципін сақтау біріншіден, оқушылардың 
тілін дамыту тек қазақ  тілі сабақтарында немесе арнаулы сабақта ғана емес, басқа пәндерде де жүргізудің 
қажеттілігін, екіншіден, тіл дамыту процесі тек мектеппен ғана шектелмей, өмір бойы  жүргізілетін процесс 
екендігін  басшылыққа алады. 

Қорыта айтқанда, тіл дамыту жұмысының нәтижелі болуы оны ұйымдастыруға байланысты. Оны оқта-
текте және оның ауыр-жеңілін есепке алмай, мақсатсыз, жүйесіз жүргізуге болмайды. Жұмыстың бұл 
саласында да жүйелік сақталып, жеңілден ауырға қарай деген дидактикалық принциптің негізінде оның жай 
түрінен біртіндеп күрделендіріледі. Ол әрбір сыныпта оқытылатын бағдарламалық материалдың көлеміне, 
ауыр-жеңілдігіне де байланысты болады.            

 
 Резюме 

Хорошо усвойвший  устную речь, может правильно системно мыслить  и письменно. Поэтому, этот принцип 
обязывает развития языка комплексно водит к слушанию, говорению, чтению и всех видов писания устанавливает 
связь навыки наличия  развивития  одной к другому.  

 
Summary 

Well mastered language conversation orally, idea of student, that practiced, and in the written form can to give to him 
correctly, system. Therefore it principle to develop language complex lead to talk, listening, studies, kinds limning 
establishing a connection skills of presence first-first to develop obligates. 
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ОТБАСЫ ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАНЫ МЕКТЕПТЕ ОҚУҒА ДАЙЫНДАУҒА 
 БАҒЫТТАЛҒАН ӘДІСТЕР МЕН ЖАТТЫҒУ ТҮРЛЕРІ 

 
Т.Н. Жүндібаева.,  Р. Қалқожаева  – Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
Аңдатпа:  Мақалада ойынның түрі мен күнделікті тіршіліктегі көрінісі көп екендігі жайлы жазылған. Оның 

тарихы  тереңде, көне дәуірден басталады. Ойын-сауық еңбектің заты мен құралына орай түрленген, жетілген. Қазақ 
"баланы жастан" дегенде,ойын сауық арқылы жасөспіріммен тәрбиелік жұмысты ертерек және жасерекшеліктеріне 
қарай жүргізгенін пайымдаймыз. Бала табиғатынан қимыл-қозғалысқа құмар жан. Осыған орай біздің халықта 
«Баламен ойнама шаршарсың, бала-құлыншақ, бала-ұрыншақ, ойнай білмеген бала, ойлай білмейді» деп бекер 
айтылмаса керек. Ойынсыз ұрпақтың кім екенін, халықтың қандай екенін бағалау екіталай. Ойын тұлға еркіндігінің 
терең негіздерін қалайды. Балалық шақта аз ойнаған адам іштей еріксіз, оның бейсанасында еріктілік пен 
шығармашылық күші жетісе бермейді. Шығармашылық бастаулар ойында қаланады. Еркіндік, шығармашылық 
және ойын бір-бірінен бөлінбейді. Ойын барысында адам: а) еркін, болмыстан қысым сезінбейді, ол сыртқы әлем 
заттарымен де, адам қабілетімен де еркін қатынаста болады; ә) адамдық және әлеуметтік қатынастарды жасайды, әрі 
игереді; б) адамаралық, ұрпақаралық қатынастар жүйесіне енеді. Осы тәртіпті сақтаудың ережелерімен қатар, түрлі 
үлгілері қалыптасады. Ойыншы өнерімен көптің ықыласын жаулайды, белсенділер назарының бел орта тұтқасына 
айналады. Адам жарыста тез жетіледі, есейеді, шымырлығын шыңдайды 

Тірек сөздер: ойын-сауық, мінез-құлқын, Картинаның жұбы, зейін.  
 
Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін реформалау барысына сәйкес әрбір баланың мектепте 

оқуына және әлеуметтік ортаға еркін бейімделуіне жағдай жасау аса маңызды міндеттердің бірі болып отыр. 
Демек, қазіргі талап бойынша бірінші сыныпқа келген бала мектепте білім алуға физиологиялық, психология-
лық және әлеуметтік жағынан даяр болуы қажет. Баланы мектепте оқуға дайындауда мектепке дейінгі ұйым-
дардың рөлі ерекше. Алайда қазіргі таңда мектепке дейінгі мекемелер жеткіліксіз. Сондықтан отбасы жағ-
дайында баланы мектепте оқуға даярлау бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Отбасы жағдайын-
да баланы мектепте оқуға дайындауға бағытталған бірден-бір әдіс ойын болып табылады.     

Әрбір бала уақыт жағдайына қарамастан ойынға қажеттілікті сезінеді және ойынға кепілді мүмкіндіктері 
болуы қажет. 1989 жылы қабылданған Бала құқықтары туралы конвенцияда «Әрбір бала өзінің денелік,  
ойлық, рухани, және сондай-ақ  адамгершілік пен әлеуметтік  дамуына лайықты өмір деңгейіне  мүдделі және 
құқылы» делінген. Ойын баланың физикалық, эмоционалдық, рухани дамуына жағдай жасайды, тұлғаның 
интеллектуалдық үдерісіне мүмкіндік туғызады, өркениетті әлеуметтік мінез-құлық үлгілерін көрсетеді.  

Ойын кезінде баланың мінез-құлқын, білімін, ой-өрісінің кеңдігін анықтауға болады және осы қасиеттер 
ойын кезінде қалыптасады. Ойын дегеніміз: 

 іс-әрекет (әсіресе тілдік) 
 зорлықтың, қыстаушылықтың жоқтығы 
 жеке адамға ғана тән іс-әрекет 
 ұжым арқылы тәрбиелеу және білім беру 
 баланың психикасын, ой-өрісін дамыту 
 қызықтыра  отырып үйрету [1] 
Ойынның түрі мен күнделікті тіршіліктегі көрінісі көп. Оның тарихы  тереңде, көне дәуірден басталады. 

Ойын-сауық еңбектің заты мен құралына орай түрленген, жетілген. Қазақ "баланы жастан" дегенде,ойын сауық 
арқылы жасөспіріммен тәрбиелік жұмысты ертерек және жасерекшеліктеріне қарай жүргізгенін пайымдаймыз. 
Бала табиғатынан қимыл-қозғалысқа құмар жан. Осыған орай біздің халықта «Баламен ойнама шаршарсың, 
бала-құлыншақ, бала-ұрыншақ, ойнай білмеген бала, ойлай білмейді» деп бекер айтылмаса керек. Ойынсыз 
ұрпақтың кім екенін, халықтың қандай екенін бағалау екіталай. Адам мен ойын түйіндес, адамзат пен ойын 
түбірлес. 

Ойын тұлға еркіндігінің терең негіздерін қалайды. Балалық шақта аз ойнаған адам іштей еріксіз, оның 
бейсанасында еріктілік пен шығармашылық күші жетісе бермейді. Шығармашылық бастаулар ойында 
қаланады. Еркіндік, шығармашылық және ойын бір-бірінен бөлінбейді. Ойын барысында адам: а) еркін, 
болмыстан қысым сезінбейді, ол сыртқы әлем заттарымен де, адам қабілетімен де еркін қатынаста болады; ә) 
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адамдық және әлеуметтік қатынастарды жасайды, әрі игереді; б) адамаралық, ұрпақаралық қатынастар 
жүйесіне енеді. Осы тәртіпті сақтаудың ережелерімен қатар, түрлі үлгілері қалыптасады. Ойыншы өнерімен 
көптің ықыласын жаулайды, белсенділер назарының бел орта тұтқасына айналады. Адам жарыста тез жетіледі, 
есейеді, шымырлығын шыңдайды [2]. 

Ұлтымыздың ойшылы Абай ойын туралы: «Адам туғаннан дарынды болмайды, ол көп нәрсені көріп, оған 
баға бергеннен кейін жаманды жақсыдан ажырата біледі» - деп көрсеткен. Ойын – баланың алдынан өмір есігін 
ашып, оның шығармашылық қабілеттерін оятып, бүкіл өміріне ұштаса береді, - деп тұжырым жасаған [3,200 б]. 

Жоғарыда айтлғандай қазіргі уақытта мектепке дейінгі мекемелердің жетіспеуі қоғамды алаңдатады. Әрине 
мектепке дейінгі мекемелердің жетіспеуінен балалардың балабақшамен қамтылуы да төмен. Демек салыс-
тырмалы түрде қарағанда мектепке дейінгі ұйымдарға барған баламен, бармаған балалардың айырмашылығы, 
дайындығы жер мен көктей. Өйткені, балабақшаға бармаған баланың мектепке дайындығы төмен, кез келген 
уақытта бала, кез келген жағдаяттардан шығу жолдарын іздеп қиналып сұрақтарға жауап бере алмай жасып 
қалады. Сондықтан отбасы жағдайында баланы мектепке дайындауда төмендегі ойындарды ойнату арқылы 
баланың есте сақтау қабілетін, ойлау қабілетін, зейінін, қиялын жалпы айтқанда,психикалық процесін 
дамытуда үлкен рөл атқарады.  

Баланың есте сақтау қабілетін дамытатын ойындар  
«Есте сақтағаныңды сипатта» 
Қысқа уақытта балаға куыршақ немесе басқа бір затты, суретті көрсетіп, содан кейін бірқатар сұрақтарға 

жауап беруін өтініңіз. Мысалы, қуыршақтың шашы қандай, көйлегі қандай, көзінің түсі қандай, шашында 
бантигі болды ма?  

«Картинаның жұбы» 
Бір бірімен мағыналас 7-8 картинаны таңдап алыңыз. Оларды бір-біріне қарама-қарсы қойыңыз. Мысалы, 

ағаштың суреті бейнеленген картинаны орманның суреті бейнеленген картинаның жанына, ал үй бейнеленген 
картинаның жанына терезенің суреті бейнеленген картинаны қойыңыз. Балаңызға барлық суреттерге ұқыпты 
қарап, оң жақтағы картиналарды мүмкіндігінше көбірек есте сақтауларын өтініңіз. 1-2 минуттан кейін сол 
жақтағы картиналарды қалтырып, оң жақтағы картиналарды алып тастаңыз.  

Содан кейін балаңызға сол жақта қалған картиналарға қарап, оң жақтағы алып тасталған картинадағы 
суреттің атын атауын, не оны көрсетуін өтініңіз. Егер бала бірден жауап бере алмай қиналса, бір-екеусін өзіңіз 
көрсетіңіз. Бұл ойынды бірнеше рет қайталап ойнатқаннан кейін, ойын шартын көрделендіруге болады. 
Мысалы, екі пар картина емес оның санын үшеу, төртеу етіп, есте сақтау уақытын қысқартуға болады. Бұл 
баланың есте сақтау қабілетін жетілдіреді және заттардың арасындағы байланысты аңғаруға мүмкіндік береді. 

Баланың ойлау қабілетін дамытатын ойындар  
«Ойнайық та ойлайық» 
Балаға жыл мезгілдеріне байланысты жұмбақ өлең айтап беру керек. Бала өлеңнің мазмұнына қарай қай 

жыл мезгілі екенін айтады. 
Күн ұзарып, 
Қар еріп, 
Су сайларға толады. 
                                   (көктем) 
       Күндер ысып, 
Шөп пісіп, 
Ел пішенін орады. 
                                (жаз) 
Жауып жаңбыр, 
Жер сабыр, 
Шөп, жапырақ солады.  
                                      (күз) 
Суда мұз бар, 
Жерде қар бар, 
Боран борап соғады.  
                                     (қыс) 
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Зейіннің ауысуы мен бөлінуін дамыту үшін төмендегідей жаттығуларды пайдалануға болады. 
Зейіннің  бөлінуін және тұрақтылығын дамытатын жаттығулар 
Балаға жануардың аты аталған кезде алақанын шапалақтау керек екенін алдын ала ескертіп, әр түрлі заттар 

мен жануарлардың атын атау керек.  
Бала зейінінің тұрақтылығын дамыту үшін журнал не газеттің ішіндегі бір мәтіннің үзіндісінен "а" деген 

әріпті тауып, астын сызуды өтініңіз. Баланың қанша уақытта орындағанын және неше қате жібергенін жазып 
алыңыз. Келесі жолы тағы қайталағанда қандай өзгеріс болғанын байқаңыз. 

Зейіннің шоғырлануын дамытатын жаттығулар 
Балаға бір жартысы ғана боялған суретті беріп, келесі жартысын дәл сондай етіп бояуын өтініңіз. Бұл 

тапсырманы қиындатуға да болады. Ол үшін бала суреттің екінші бөлігін өзі салып, бояуы керек. Бұл шырша, 
үкі, көбелек және тағы басқа болуы мүмкін. 

Баланың зейінін (бір уақытта бірнеше тапсырманы орындай алу білігі) бөлу деңгейін ұлғайтуға бағытталған 
жаттығулар 

Кішігірім сөйлемді дауыстап оқыңыз. Оқып отырғанда үстелдің үстін қарындашпен ақырын тықылда-
тыңыз. Бала мәтінде есінде сақтауы керек, сондай-ақ үстелді неше рет тықылдатып ұрғаныңызды айтып беруі  
қажет. 

Бала дөңгелектің суретін салып отырған кезде бірнеше рет шапалақтау керек. Орындау уақыты - 1 минут. 
Бір минуттан кейін бала салған дөңгелектері мен неше рет шапалақ ұрылғанын айтуы керек. Бала неғұрлым 
дөңгелекті көбірек салса және шапалақтың санын дұрыс тапса, соғұрлым жақсы.  

«Жеуге жарайтын – жарамайтын заттар» ойыны 
Балаңызға әр түрлі заттардың атын атап  допты лақтырыңыз. Ол тек жеуге жарайтын заттың аты аталған 

кезде ғана допты қағып алуы керек. 
Қиялын дамытатын ойындар 
"Сипаттама бойынша сурет сал" 
Төмендегі мәтінді оқып беріңіз: "Үлкен әрі аппақ үй тұр екен. Оның шатыры дөңгелек.  Үлкен терезесі 

қызыл, кіші терезесі сары түске боялған. Есігі қоңыр." Мәтінді тағы бір рет баяу оқып беріңіз. Бала көзін 
жұмып үйді көзіне елестетуі қажет. Содан кейін оның суретін салуды өтініңіз.  

 Бала мектепке бармас бұрын қай мектепке беретініңізді алдын ала ойланып, бірақ шешім қабылдаңыз. Ол 
үшін мектептің орналасқан жерін, сіздің үйіңізбен ара қашықтығын, қандай сала бойынша дайындайтын 
мектеп екенін ескеріңіз.  

Көп жағдайда үлкендер өздерінің қалай оқу мен жазуды үйренгендіктерін, таяқшаларды қалай түзу жаза 
алмай, әріптерді қосып оқи алмай қиналғандықтарын ұмытып кетеді. Егер балаңыз оқу не жазу барысында 
қиналса, әлі-ақ бәрі жақсы болатындығына сендіріңіз. Ол үшін тек сәл тырысу керектігін ескертіңіз. Ата-
ананың басты міндеті мектепке дейінгі ересек жастағы баланы тыңдай білуге, назарын аудара білуге үйрету.    

 Жоғарыда айтылған ақпараттарға талдау жасай келе ата-аналардың бала тәрбиесі мен мектепте оқуға 
балаларын даярлауға көмектесетіндей төмендегідей қорытындылар жасауға болады: 

 балаңыздың әр жетістігіне қуана біліңіз; 
 балаңызды әңгімесін аяғына дейін мұхият тыңдаңыз, оның әңгімесі сізге қызықсыз, не сізді 

толғандырмайтынын балаңызға білдірмеңіз; 
 баламен ілтипатты сөйлесіңіз;   
 балаға тым көп сұрақ қоймаңыз; 
 бала сізбен сөйлескенде бар назарыңызмен тыңдап, оған қомқорлық көрсетіңіз; 
 баланы өзі дайын емес іске зорламаңыз; 
 балаға нақты талаптар қойыңыз; 
 бірден көп нәрсені талап етпеңіз, бала өз ойыншығын өзі жинауы үшін біраз уақыт қажет;  
 балалармен әңгімелескенде әр түрлі заттарды көбірек атаңыз; 
 баланы бірден сынаудың қажеті жоқ, әсіресе өзге адамдардың көзінше сынамаңыз; 
 сіздің түсіндірулеріңіз қарапайым әрі ұғымды болуы керек; 
 балаға өте көп талаптар қоюға болмайды, олар оған назар аудармайтын болады; 
 ақырын сөйлеп, шыдамды болыңыздар; 
 балаға күнделікті ертегі, әңгіме оқып беріңіз; 
 балаңызды басқа балалармен, ағасы не әпкесімен, не басқа туыстарыңызбен салыстырмаңыз; 
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 баланың сауалдарын қолдап, оған тиянақты жауап беріңіз; 
 баладан мейіріміңізді аямаңыз; 
 балаңыздың білуге деген құмарлылығы мен қиялын марапаттап отырыңыз; 
 басқа балалармен ойнауын қолдаңыз. 
Жоғарыда   көрсетілген  ойын түрлері  мен  әрекеттерін  қарастыра  келе, мынадай  қорытынды  жасауға  бо-

лады: біздің қазақ мектептері оқушыларының  ойындарды қолдану  барысында, өз  ойларын  жеткілікті  дәре-
жеде  жеткізе  алмауы олардың  сөздерді  айтуда  қателесемін  деген  ойының  туындауында. Себебі  қазақ  мек-
тебінің кейбір  балаларына  ұялшақтық  пен  ұяңдық  тән,олардың бойында   өзгелермен  жылдам  қарым-қаты-
насқа  түсу  сияқты қасиеттер  баяу. Міне, осы мәселені  шешу үшін, баланың зейінін, қиялын, ойлау, есте сақ-
тау қабілетін  отбасы жағдайында  қалыптастырып,  дамытуда жаттығулар мен ойын  әдісінің  ролі  өте зор.  

 
  

Резюме 
В статье рассматривается проблема подготовки ребенка в школу в условиях семьи. А также предложены 

упражнения и игры которые развивают способность памяти и мышление, фантазию, концентрацию и обращение 
внимания детей.  Приведены предложения которые помогают  в воспитании детей и подготовке их для учебы в 
школу. 

 
Summary 

In this article is considered the problem of preparation of  kids to school in the conditions  of family. And also is proposed 
exercises and games that develop thinking ability and memory, imagination, concentration and paying attention of children. 
Here is presented suggestions that help in upbringing of  children and preparing them for school. 

 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Шет тілін оқыту әдістемесі. Амандықова Г.Н., Мұхтарова Ш.Е., Баймұқанова Б.С., Бисенғалиева А.Н.: Оқу 

кұралы «Фолионт» баспасы. – Астана, 2007. 
2. Қазақ халқының философиялық мұрасы, 5-том 322-324 бет. 
3. Абай (Ибраһим Құнанбаев) Екі томдық шығармалар жинағы. Т.2:  Аудармалар мен қара сөздер. – Алматы: 

Жазушы, 1986. – 200 б. 
4. Чейпи Дж. Готовность к школе: Как родители могут подготовить детей успешному обучению в школе / 

Пер.с англ. – М.: Педагогика –Пресс, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(42), 2014 ж. 
 

304 

УДК  373.016:73/766. 
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Магистратура және РҺD докторантура институтының  «Бейнелеу өнері және сызу»  
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Ғылыми жетекші: А.С. Сманова – п.ғ.к,  аға оқытушы 
 

Аңдатпа: Бұл мақалада қазақ бейнелеу өнері арқылы оқушылардың көркемдік танымын қалыптастыру негізінде 
рухани жан дүниесін, көркем және кеңістіктік ой-өрісін дамытуда бейнелеу өнерінің қолайлы  мүмкіндіктері 
қарастырылған. Бейнелеу өнері негізінде оқушылардың көркемдік танымын қалыптастыру жолдарын теориялық 
тұрғыдан көрсете отырып, оның тұлға дамытушылық мәні мен маңызына баса көңіл бөлінді. Сонымен, бейнелеу 
өнерін оқытуда оқушылардың көркемдік таным әрекетін жандандыру олардың тәрбиесін, бүкіл білім ауқымын, 
дүниетанымдық түсініктерін арттыруға септігін тигізіп, олардың оқуға қызығушылықтарын арттырып, оқу іс-
әрекеттерінің жемісті болуына әсер етуші бірден-бір фактор болып табылады.Қазақ бейнелеу өнері арқылы оқушы-
ларға көркем танымдық қызығушылықтарын дамыту жолдары ерекше. 

Тірек сөздер: ежелгі сәулет өнері, мүсін өнері, сурет, көркем, танымдық қызығушылық, бейнелеу өнері, 
көркемдік таным. 

 
Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, өзіне- өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік 

азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. 
ҚР “Білім туралы” Заңда – “Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістік-

тері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау” [1], - деп көрсетілген. Бұл – Қазақстанда ұлттық және әлемдік өнерді, мәдениетті 
дамытуға барынша қолдау жасалу міндетінің қойылып отырғандығының айғағы. Демек, оқушылардың 
бойында ұлттық және әлемдік өнер арқылы көркемдік танымдық қызығушылығын дамытудың  маңыздылығы 
туындайды. Жалпы орта білім берудің мақсаты – қазіргі қоғам талабына сай алынған терең білім, білік, 
дағдылар мен құзіреттердің негізінде еркін бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау 
арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру 
екендігі айтылған. Осы талаптарға орай, баланың білім алуға деген қызығушылығын арттыру оның танымдық 
қабілетін ашады. Мәселен қайдан, неден, не үшін керектігін түсінуге ұмтылдырады. Мектеп жасы шамада 
зерттеушілік, ізденушілік әрекет барысында баланы жан-жақты дамыту үлкен жауапкершілікті қамтиды. Ал 
шығармашылық қабілет, өзіндік жұмыс істеу іскерлігі мен дағдылары өздігінен пайда болмайды, ол мақсатты 
түрде ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті мен шығармашылық, тәжірибелік сипаттағы әртүрлі тапсырмаларды 
орындау үдерісінде қалыптастырылатын болады. Демек, танымдық қызығушылық – оқушының оқуға, білуге 
деген ынта-ықыласының, рухани жан дүниесінің  құштарлығының ерекше көрінісі.  

Таным ұғымы көркемдік танымды да қамтиды. Көркемдік таным оқушылардың жаны танымының негізі 
ретінде де танылады. Оқушылардың көркемдік танымға деген қызығушылығын қалыптастыруда бейнелеу 
өнері пәнінің орны ерекше. Бұдан бейнелеу өнері пәнін оқыту үдерісінде көркемдік танымдық қызығушы-
лықтарды қалыптастыру үшін эстетикалық-білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға қызмет ету мұратын 
ұғыну аса маңызды. Көркемдік танымдық қызығушылықтың ең жоғарғы көрінісі оқушылардың бейнелеу өнері 
пәнінен алған білімдерін өмірде, тәжірибеде нәтижеліпайдалана білуі болып табылады. Сондықтан мектепте 
бейнелеу өнері пәнін оқытуда сапалылық пен жүйелілікке баса көңіл бөлінеді. Сабақтың тиімділігін арттыру 
және оқушылардың бейнелеу өнері пәніне қызығушылығын тудыру және дамыту жолдарының бірі-сабақ 
барысында өнер тарихының элементтерін енгізу. Мысалға алатын болсақ «Ежелгі мүсін өнері», «Ежелгі сәулет 
өнері», «Қазақ халқының қол өнері» атты тақырыптарда алдымен қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін еске 
түсіре отырып, тарихына тоқталып барып сабақтың қандай бағытта өтілетінін түсіндіру барысында 
оқушылардың танымдық қызығушылықтары дамитынын, оқушылардың шығармашылық жұмыстарынан 
байқай аламыз.  Сонымен бірге, алған білімнің мазмұнына деген қызығушылық пен іс-әрекетке деген 
қызығушылықты ажырата білу қажет. Г.И. Шукинаның пікірінше, «танымдық қызығушылық, мектептегі 
пәндердің мазмұнында көрсетілген білімді танып білуге бағытталған, ол пәннің мазмұнында сол білімге қол 
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жеткізудің жолдары, яғни танымдық іс-әрекетте жүріп отырады». Танымдық қызығушылық өте күрделі 
кешенді  білімді сипаттайды. Г.И. Шукина өз зерттеуінде, кез-келген қызығушылықты танымдық деп есептеуге 
болмайды, жігер,  эмоция,  интеллект сынды  салалардың бірлігі ғана адамның танымдық қызығушылығының 
дамуын қамтамасыз ете алады. Танымдық қызмет интелектуалдық белсенділікпен қатар, міндетті түрде 
дербестілік, білім алуға құлшыныс, алған білімнің қуанышы арқылы сипатталады,- деп есептейді [2]. 

Ал,қызығушылықты болса жеке тұлғаның өз әрекетіне бағалық қатынасы деп анықтауға болады. Оқушы-
ның танымдық қызығушылығы –танымдық саласына қатынасынан пайда болады. Осыған орай оқуға, білуге 
деген қызығушылық танымдық белсенділіктің қозғаушысы екені белгілі. Л.С. Выготский былай деген: «Ең 
алдымен баланы бір әрекетке тарту,үшін сен оны қызықтыр, оның бұл әрекетке дайын екенін білу үшін 
қамқорлық жаса, осыны іске асыру үшін барлық күшін, салатынын және бала өзі қимылдайтынын ал оқушы 
болса тек сол әрекетті басқарып, бағыттап отыруы керек. Оқушының танымдық қызығушылығы олардың білім 
сапасы мен даму деңгейіне байланысты, ойлау әрекетінің әдістерінің қалыптасуына тәуелді» [3]. Оқушы-
лардың танымдық ынта-ықыластары олардың білімінің деңгейі мен сапасына, ойлау іс-әрекеті әдіс-
тәсілдерінің  қалыптасуына байланысты.  

Білім – ең біріншіден танымның нәтижесі, бұл үрдісте адамның дүние туралы түсініктері әрі ұғымдар 
қалыптасады. Қазір, таным – адамның қоршаған дүниені және ондағы өзін тануға бағытталған арнайы іс-
әрекеті ретінде қарастырылады. Таным – білім алу және дамыту үдерісі үнемі тереңдетіліп және кеңейтіліп 
отыратын, нәтижесінде жаңа білім алынатын адамзат пен қоршаған ортаның әрекеттесуі. «Бейнелеу өнері» 
ұғымының негізгі мазмұны қоршаған өмір шындығын түрлі іс-әрекеттер мүмкіндіктерін қолдану мен көру 
арқылы қабылдауға құралатындықтан осы саланы зерттеген еңбектерге жасалған талдау оның мазмұндық 
ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Заманымыздың заңғар жазушысы, ғасыр ғұламасы атанған М.Әуезовтің: «Халық пен халықты, адам мен 
адамды теңестіретін нәрсе – білім», - деген сөзінің маңызы ешқашан жойылмақ емес, себебі кез келген 
мемлекеттің мәдениетінің дамуының деңгейін, рухани мазмұнын, интеллектуалдық қуатын, өркендеу әлеуетін 
айқындайтын бірден-бір көрсеткіш – білім берудегі жүйелілік және сапалылық [4].   

Бүгінде жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, дүниетанымның қалыптасуына, білік негіздерін меңгеруіне ықпал 
ететін жаңаша білім мазмұнын құру – жалпы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. Осы негізде 
бейнелеу өнері сабақтарын инновациялық ізденістермен өткізу оқушылардың білім сапасын арттырып қана 
қоймай, олардың көркем шығармашылық және ойлау қабілеттерін де дамытады. Бейнелеу өнері пәнінің негізгі 
мақсаты – арнайы педагогикалық әдістермен мақсатты және жүйелі түрде оқушылардың интеллектілігін, 
көркем шығармашылық ойлауын дамыту, көркем әрекеттер белсенділігін қалыптастыру, әр оқушының 
бойындағы туғаннан пайда болған ішкі сезімін әрі қарай дамытуға ықпал ету, оқушының көркемдікті сүйетін 
табиғи қасиеттерін, ашатынына жағдай жасау. Ол үшін оқытуды жоспарлы түрде ұйымдастыру, өз бетінше 
білім алу дағдыларының дамуына негіз салу міндеттері туындайды.  

Оқушылардың көркемдік танымға қызығушылығын тудыру және арттыру жолдарының бірі-сабақ 
барысында өнер тарихының элементтерін енгізу, тарихи халықтық дәстүрлердің әдістерімен таныстыру. 
Сөйтіпкөркем мәдениеттің тарихпен тығыз байланыста екенін аңғарамыз. Қандай да болмасын қоғамның 
көркем мәдениетінің дамуы, бұл әлеуметтік прогрестің маңызды белгісі болып табылады. Белгілі бір ұлттың 
көркем мәдениетінің бірте-бірте қалыптасуы жылдар бойына созылатын ұзақ үрдіс. Халықтар мен ұлттардың 
санасы мен қоғамда қалыптасқан мәдени көзқарастар, арнайы дәстүрлер негізінде құралады. Жалпы мәдениет 
сияқты көркем мәдениеттің  өркендеуі қоғамның белгілі бір тарихи кезеңімен байланыстырылады. Тарихи 
дамудың әр түрлі кезеңдерінде әрбір ұлт, әлеуметтік топ өзінің  көркемдік мәдениетін, әсемдік туралы өз 
көзқарасы мен ұғымдарын жетілдіреді. Бейнелеу өнерін білім беру пәні ретіндегі пайдасын және оны оқыту 
жолдарын педагог Я.А.Коменский белгілеп берген. Ол өнерді үш талап негізінде: өнерді дұрыс пайдалану, 
өнерді сапалы бағытта оқыту, жиі жаттығулар жасау арқылы үйретугекеңес берген[5]. 

Мектеп оқушыларының бейнелеу өнері арқылы көркемдік танымдық іс-әрекеттерін арттырудың маңызы 
жоғары болып саналады. Олардың кеңістіктік ойлауын дамыту бүкіл дүниетанымын қалыптастыруға ықпал 
жасайды.Оқушыларға білім мен тәрбие беруде бейнелеу өнерінің оқуға қызығушылықтарын арттыруға тигізер 
әсері күшті.Олардағы оқуға қызығушылықтың негізінде қалыптасатын оқу іс-әрекетінің өнімдері білімдерде, 
іс-әрекетте, рухани өмірде, қоғамдық қатынастарда бейнеленеді. Сөйтіп, бұл көркемдік танымдық іс-әрекеті 
тұлғаның барлық қажетті сапаларын қалыптастыруға көмектеседі. Бейнелеу өнері – адам баласының заманнан-
заманға рухани, эстетикалық байлық ретінде ұласып келе жатқан өнер саласы. Сурет – бұл шежіре, ондаған 
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ғасырлар бойы бүкіл адам тарихтарын, тіршілік тарихын шашуын шығармай, жоғалтпай жеткізген бірден-бір 
куәгер. Бейнелеу өнерімен айналыса отырып, оқушы сурет салудың практикалық дағдыларын шығармашылық 
көркем ойлауын жетілдірумен бірге өзін көркем талғампаздыққа тәрбиелейді. Оқушылардың бейнелеу әрекеті 
оны оқу барысында пайда болған шаршаудан шығарып, жүйкеге түскен салмақты азайтып, эмоционалдық 
көңіл-күй дарытады, оқуға қызығушылықты жаңғыртады. 

Сонымен, бейнелеу өнерін оқытуда оқушылардың көркемдік таным әрекетін жандандыру олардың тәрбие-
сін, бүкіл білім ауқымын, дүниетанымдық түсініктерін арттыруға септігін тигізіп, олардың оқуға қызығушы-
лықтарын арттырып, оқу іс-әрекеттерінің жемісті болуына әсер етуші бірден-бір фактор болып табылады.Қазақ 
бейнелеу өнері арқылы оқушыларға көркем танымдық қызығушылықтарын дамыту жолдары ерекше.  
Қазақстан суретшілері шығармашылығында халқымыздың өмір салты, мәдениеті бейнеленген көріністер 
көркемдік мағынада. Суретшілер өз шығармаларында өз халқының мәдениетінен салт тұрмысынан көркемдік-
идеялық нәр алады. Бейнелеу өнері адамның айналасындағы ортаны тануына, сана сезімнің жетілуіне,өзіндік 
ойы мен шығармашылық әсер алуына ұрпақтан – ұрпаққа асыл мұралар қалдыруына мүмкіндік берген. 

Суретші салған туынды шынайы көркем шығарма болса, қараған адамның жан дүниесі мен көңіл – күйіне 
әсер етіп, әсемдікті бағалай алуға ләззат алуына ықпал етеді. Мысалы қылқалам шеберлерінің алуан түрлі 
бояулармен салған суреттері, әсіресе тәуелсіздіктен кейін қайта табысқан ұлы тұлғалардың бейнелері 
көркемдік таным қазынасы болып табылады. 

Қазақ халқының  бейнелеу өнері арқылы оқушылардыңкөркем танымдық қызығушылықтарын дамыту, 
рухани тәжірибені тануға үйрету оқушылардың ұлтжандық қасиетін қалыптастырады. Оның сезімін тәрбиелеп, 
көркем талғамын жетілдіруде игі әсер етеді. Көркемдік танымды бейнелеу өнері пәнінде дамытудың маңызы – 
оқушының көркемдік мәдениетін көтеруге, ұлттық бейнелеу өнеріне әуестікке,  әсемдікті қабылдау 
дағдыларына, руханилыққа, жеке тұлға келбетін қалыптастыруға ықпал етеді.  

 
 

Резюме 
В данной статье рассматриваются возможности формирования у  учащихся развития художественного 

воображения посредством казахского изобразительного искусства. 
Так же уделено внимание автором на развитие личности с теоретической точки зрения в процессе  формирования 

художественного познания на основе изобразительного искусства. 
 
 

Summary 
This article discusses the possibility of the formation of students through the development of the artistic imagination of 

Kazakh art.  
Just paid attention to the author on personal development from a theoretical point of view in the process of artistic 

knowledge-based art. 
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МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫ БЕЙІМСІЗ БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ФАКТОРЛАРЫ 

 
Д.И. Ордагулова – КазНПУ им.Абая 

 
Аңдатпа: Мақалада балалық шақтағы  мінез-құлқының мәселесі, балалық шақтағы кемістік туралы   мәселелерді 

ең алғаш рет педагогикалық және психогиялық әдебиеттерде қарастырылған. /2/ 
Мектеп  жасындағы немесе мектепке дейінгі балалардың мінез-құлқындағы бейімсіздік олардың   ортасына,   

жанұясына байланысты.  
Жалпы мінез-құлқы бұзылған балалар әдетте аумалы-төкпелі морт деп аталатын балалар. Ондай болу себебі 

ұрықтың жатырдағы кезеңінде немесе бала өмірінің бастапқы шағында сыртқы  фактордың қолайсыз әсер етуі 
болып табылады. Бұл мақсаттарды орындау үшін қоғамдық дағдарыстың жағымсыз әсерлерін жоятын және түзейтін 
әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды құруға бағытталған мектеп саясатын шығару қажет.  

Тірек сөздер: мінез-құлық, жанұя, қиын бала, енжар тип.    
  
Мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың психологиялық ерекшеліктері бала еркінің дамып жетілмеуі оның 

өз іс-әрекетін, мінез-құлқын бақылап, басқарып отыруға кедергі болуға, яғни өзінің іс-әрекетіне қойылатын 
талап пен мінез-құлқын үйлестіре алмайды. Мұндай ерекшеліктер өте жас кезден байқалады. Және оның 
дегбірсіз қимылы, орынсыз айқайы, ұйқысының нашарлығымен сипатталады. Мұндай балалар төбелескіш, 
басқа құрбыларымен тату ойнай алмайтын, өркөкірек болады.  

Мінез-құлқы бейімсіз болған баланың жоғары дәрежедегі психологиялық қызмет деңгейінің де түрліше 
болатындығын ескерту керек. Баланың дамуы мен ойлау қасиеттері оның бүкіл өмір, өткен өмір кезеңдерде 
қалыптасқан заңдылық сияқты. Алайда бұл қасиеттер баланың бойынан бірден даяр күйінде аңғарылмайды.  

Егер баланың бойындағы кемістігін аңғарып қалғандай болсақ, ондай олықылықтары қалайшы толтыруға 
болады және сол кемістіктерді бұдан былайғы даму кезеңдерін де жоюды  жандандырудың әдіс-тәсілдерін 
іздестіру қажет.  

Осы орайда бала кемістігін қарапайым жаттығулар арқылы түзетуге болады.  
Ал шетел психологтары бала психологиясы жайындағы көзқарасын терістейді. Өйткені адам психикасының 

дамуының жалпы заңдарын негізделген табиғи әрі міндетті құбылыс деп түсіндіреді.  
Мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың психологиялық ерекшеліктерінде өзіндік бағалау әлі де болса 

мінез-құлық мотивінің үстемді түрінде көрінбейді. Бұл балалар өз іс-әрекеттеріне иек артпайды, жасаған 
кемшіліктерін көре бермейді. Оларды жөндеудің, қайталаудың жолдарын іздестірмейді, өзін басқалармен 
салыстырмайды.  

Мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың психологиялық ерекшеліктері үшін жоғары деңгейдегі 
эмоционалды қозғалыстық тән екенін байқауға болады.  

Мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың қажеттілігінде тежеулер әлсіз, өзінің  талаптану , тілек – ықыласы 
сезіміне деген төзімділігі нашар дамыған, сол себепті көп жағдайларды олар ата-аналарының, мұғалімдердің, 
үлкендердің қоятын талаптарына қарсы шығып, дау-жанжал тудырып жатады. Бұл жастағы балалардың жеке 
басының дамуына ерекше көңіл бөлу қажет. Оларға айқайлау, белдікпен ұру, желкеден ұру сияқты көріністер 
керек емес. Керісінше жан-жақты көмек, адамдық сезімінің жылылығы шын көңілімен сүю, ұғу қажеттірек. /1/ 

Тіпті жай ғана мысалды алып қарайық;егер де гүлді күтсең, суырсаң, жақсы қарасаң онда ол жайқалып 
өседі. Адамдарға  әсемдігін, түсін береді. Ал егер оны қарамасаң, оны күтіп баптамассаң, таптасаң ол сарғайып, 
солып қалады. Міне бұл өмірдің шындылығы. Бірақ, осы шындық сырт көзбен бақылап қарасаңыз көп 
жанұяларда ұмытылып жатады. Немесе бұл туралы олардың ойлағысы  келмейді.  Әрине мұндай жанұяда 
тәрбиеленіп жатқан әр балада тыныштығы мен жайбырақаттығы, әлі қалыптасып үлгермеген психикасы 
бұзылады, яғни мінез-құлқы бұзылады. Жанұяның дұрыс құрылмауы, оның сәтсіз болуы, ондағы жанжал 
ұрыс-керістер мінез-құлықтағы қиындықтың пайда болуына, оның тәрбиесіне елеулі әсерін тигізеді.  

Мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың психологиялық ерекшеліктерінің пайда болу себептерін                    
Р.Г. Илимешова өз зерттеулерінде 4 топқа бөледі.  
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Жанұясы, өскен  ортасы Алған  тәрбиесі 
Жанұяның әлеуметтік тұрмысына байланысты   толық   
емес жанұя, жанұя жағдайы мүлдем нашар, яғни бала 
кері әсер етушілік. Маскүнемдер 

Жаман қылықтарға, әдеттерге  әуестенеді, кекшілдік,  
ашуланшақ 

Бала жағдайы толық жасалған, ешқандай өмір   
қиындығын көрмеген 

Балалар өздігінен еш нәрсе істей алмайды. Қарым-
қатынаста алаңдаушылық қасиеттері төмен 

Жанұя мүшелерінің көзқарасы тек қана осы балада, 
оның қылықтарын үнемі мақтан тұтады, Мектептен   
тыс ерікті, ешнәрсеге тиым салынбайды. Ата-ана   
баланың айтқанын орындайды  

өзімшіл, өзіндік бағалауы өте жоғары   

Ата-аналар өте қатал. Баланы шамасынан тыс талаптар 
қояды 

өзіне сенімсіз, өз пікірін, ойын айта алмайды,  қорқақтық 
алаңдаушылық т.б.   

Балалық шақтағы мінез-құлқының мәселесі, балалық шақтағы кемістік туралы мәселелерді ең алғаш рет 
педагогикалық және психогиялық әдебиеттерде қарастырылған. /2/ 

Мектеп жасындағы немесе мектепке дейінгі балалардың мінез-құлқындағы бейімсіздік олардың ортасына, 
жанұясына байланысты.  

Жалпы мінез-құлқы бұзылған балалар әдетте аумалы-төкпелі морт деп аталатын балалар. Ондай болу себебі  
ұрықтың жатырдағы кезеңінде немесе бала өмірінің бастапқы шағында сыртқы фактордың қолайсыз  әсер етуі 
болып табылады.  

Балалардың мінез-құлқында қиындықтар биологиялықжәне әлеуметтік себептермен шарттас болады. Бірақ, 
сонымен қатар биологиялық деректері, оның ішінде тұқым қуалау деректері болашақ балада қалыптасатын 
барлық мінез еркшеліктері мен қасиеттерін алдын ала бастапқы сәт ретінде ғана ескерілуге тиіс.  

Егер баланың мінезінде қолайсыз жағдайда өтсе, онда оның мінез-құлқында айтарлықтай патологиялық 
кемістік ақаулар пайда болуы ықтимал. Мінез-құлқында психологияның ауытқуы психикалар мен жүйелер 
қызметтеріне дамымауы.  

Осы мәселелерді жойып, жеңіу үшін мінез-құлқында ауытқуы бар балалардың психологиялық 
ерекшеліктерімен күресіп, өмірге деген көзқарасын ашу керек.  

Алайда бірінші кезекте мінез-құлықтың ауытқуы мен зерттелу мәніне зер салайық. Жалпы әдебиеттерде 
талдау негізінде, бұл мәселенің өзгенің ашылуы келесі реттегі терминдерге, яғни эмоционалды – еріктік 
сфераның ауытқуы, аффективті сфераның ауытқуы, дисгормониялық тұрғыда психиканың дамуы, девиантті 
мінез-құлық, және т.б. түсініктерге түйінделетіні көрсетілді. Мінез-құлық - адамның күнделікті өміріндегі 
қаситтерінің көрініс беру формаларының бірі болып саналады.  

Мінез-құлық ауытқуы бейімсіздік терминімен байланысты қарастырылады. Кеңес психологиясында 
бейімсізділдікті, яғни мінез-құлықтың ауытқығаны қоғамдағы құқыққа немесе адамгершілік - өнегелі қалпына 
қарсылық білдіретін жеке қылықтар және қылықтардың жүйесі деп түсіндіреді. Бейімсіздік мінез-құлық 
алғашқы пайда болуы, балалалық жаста, әсіресе жеткіншек жаста байқалады.  

Сонымен мінез-құлқы бейімсіз болған балалардың мінезі жалпы қоғамдық ережеден, психикалық 
денсаулық ережесінен, мәдени немесе адамгершіліктік ережесінен ауытқыған тәртіп жүйесін айтады.   

Л.Кулагин оқудың сәтсіздігі мен мінез-құлық ауытқуының қайнар бұлағы физикалық және психикалық 
денсаулық жағдайының әр түрлі ауытқуларының әлеуметтік, педагогикалық тұрғыда қараусыз қалуында. Көп 
жағдайда мінез-құлықтың ауытқуы туа пайда болған психикалық және физиологиялық кемістіктердің 
себептерінен ғана емес, сонымен қатар, жанұя мен мектепте дұрыс тәрбие бермегеннің салдарынан болады деп 
дәріптейді. /3/ 

«Қиын бала » атанып, отбасын да, мектепте де қиындық тудырып, бейімсіз мінез-құлықтар, өзара қарым-
қатынасы жойылып, өзіне-өзі баға беру шеттен тыс шығып жүрген балалар туралы айтылып та, жазылып та 
жүр. Әйтсе де, бұл мәселе әлі шешімін тапқан жоқ. Адам өмірге келген сәттен бастап, үлкен әлеуметтік ортаға 
тап болады. Оның осы ортада өзін нық, еркін сезінуі үшін көптеген факторлар қажет. Қазіргі қоғамда балаға 
сырттан әсер етуші жағдайлар оның жаңа қалыптасып келе жатқан тұлғасына әсерін тигізеді. С.Т. Холлдың 
пікірі бойынша «бала толыққанды дамуы үшін», өз халқының сезімдері мен көзқарастарын басынан өткеруі   
қажет.  

Қандай да бір олқылығы бар баланың даму жағдайы, әдетте қолайсыз, жағымсыз болады. Ол баланың 
дамуына кері әсерін  тигізетін  тәрбиелеуші шағын әлеуметтік сипаттарынан, тәрбиелеу-оқыту үрдістерінен 
және солар ықпал еткен тәрбиеленушінің ішкі ұстанымынан құралады.  
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Баланың дербестенуге ұмтылуы оған қатысты референттік топтардың (бірінші отбасының, одан кейін 
балалар бақшасындағы және мектептегі құрбыларының) оның әлеуметтік қалыптарға сай емес жеке дара 
көріністерін қабылдағысы келмейтіндігімен қақтығысқа түсу. 

Бейімсіз олқылықтар ерте балалық шақтан, шамамен үш жастан басталады. Яғни баланың өзін-өзі 
бағалауы, мінез-құлқының ережеге сәйкестігінің және нормативтік іс-әрекеттің, қарым-қатынастың дами 
бастаған шағымен қатар келеді.  

Осы кездері бейімсіз олқылықтарды жою үшін ерте зерттеу, алдын алу, түзету жұмыстары тұлғалық дамуда    
олардың алдын алу маңызына және балалық кезеңнің онтогенетикалық маңызына және балалық жастағы 
тәрбиелеу әсерлерінің жоғары нәтижелі маңызына ие.  

Ауытқушы (бейімсіз) мінез-құлық деп қалыптасқан нормаларға сәйкес емес мінез-құлықты айтамыз.               
(И.А. Невский). Белгілі әлеуметтанушы И.С. Кон. бейімсіз мінез-құлықты психикалық денсаулық, құқық, 
мәдениет немесе мораль қалыптарының жалпы қабылданған қалыптардан ауытқыған іс-әрекет жүйелері 
ретінде қарастырады. Бейімделуші мінез-құлықтың концепциясына сәйкес кез келген ауытқушылық 
бейімделудің бұзулуына алып келеді.  

Бейімсіз мінез-құлық екі үлкен категорияға бөлінеді. Біріншіден, бұл анық немесе жасырын психопато-
логияның барлығын білдіретін психикалық денсаулық қалыптарынан ауытқыған мінез-құлық. Екіншіден, бұл 
әлеуметтік, мәдени және әсіресе құқықтық қалыптарды бұзатын ассоциалды мінез-құлық. Мұндай әрекеттер аз 
болса да олар құқық бұзушылық, ал салмақты болса, әрі жазаланса-қылмыс деп аталады. Бұл жерде 
делинквенттік (құқыққа қарсы) және қылмыстық іс-әрекеттер туралы айтылып отыр.  

С.А. Беличева бейімсіз мінез-құлықты әлеуметтік ауытқуын былайша жіктейді.  
1. Пайдакүнемдік бағытта: құқық бұзушылық, материалдық, қаржылық, дүние-мүліктік пайда табуға 

ұмтылумен байланысты (ұрлау, тонау, алып – салу, алаяқтық және т.б.) жасаған теріс әрекеттері.  
2. Агрессиялық бағытта: адамға қарсы бағытталған әрекеттер (бағыттану,бұзақылық, ұрып-соғу,өлтіру, 

зорлау) 
3. Енжар тип: белсенді өмір сүруден қашуға, азаматтық борыштарын өтеуден қашуға, жеке мәселелерді 

шешкісі келмеуге ұмтылу (жұмыстан, оқудан бас тарту, кезбелік, маскүнемдік, нашақорлық, өзіне-өзі қол 
жұмсау) 

Мінез-құлықты баланың осы немесе басқа да ахуалының, оның даму тенденциясының күәгері ретіндегі 
феномен деп қарастыра отырып, біз мінез-құлықтың сырттай ұқсас ерекшеліктері индивид психикасында   
жүріп жатқан әр түрлі үрдістерден хабар беруі мүмкін екенін естен шығармауымыз керек.  

Сондықтан да, оқушының қандай да бір мінез-құлқының ерекшілігінің ауытқушылық деп жіктемес бұрын, 
психолог оның ахуалын, тұрақтылығын, оның көріністерінің жиілігін, тұлғалық ерекшеліктерді, мінезді, 
оқушының жасын және т.б. ескеруі қажет. Тек содан кейін ғана қандай да бір пікір айтуға немесе ықпал ету іс-
шараларын тағайындауға болады.  

Кейде оқушы өзінің мінез-құлқы туралы пікірлердің шырмауына шалынып қалады. Соған сәйкес айдар 
тағылып, оның қоршаған адамдарымен өзара қарым-қатынас сипаты және ол туралы бағалап пікір айту 
жүйелері қалыптасады. Керісінше, мінез-құлықтың   жағымпаздылығын немесе ыңғайлылығын (қызметшіл, 
сыншыл емес, назарының мұғалімде болуы, күткен түрде әрекет ету және т.б.) мұғалім жағымды деп бағалап, 
оны ынталандырады, ал оқушы болса сынып алдында еліктеудің үлгісі ретінде тартылады.  

Бейімсіз мінез-құлықтары бар балалардың мінез-құлықтық реакция бір рет немесе жүйелі  түрде  әсер ететін  
өмірдің жағымсыз жағдайларымен және шарттарымен шақырылады. Соңғы жағдайда нақ осы немесе басқа 
ахуалға алып келетін мінез-құлықтағы  өзгерістер  біртіндеп жиналып көрінеді немесе бірден шарт кетеді. 
Бұған мысал ретінде тойтарыс беруі, қарсы шығуы, кетіп қалуы, аггрессияны  келтіре  аламыз. Осыдан кейін 
бейімсіз мінез-құлықтың дамуына алып келетін тұрақты психологиялық комплекстер туындайды.  

Оқушылардың бейімсіз мінез-құлқының себептері мен факторлары:  
а) тәрбиеленбегендігінің  себебінен   қажетті   білімдердің, біліктердің,  дағдылардың  жоқтығынан  немесе  

теріс   тәрбиеден   бұзылғандығынан, мінез-құлқындағы   жағымсыз  таптаурындардың  қалыптасқандығынан  
баланың,  жеткіншектің өзін  дұрыс ұстамайтындығынан туындайтын әлеуметтік–педагогикалық  олқылықтар; 

ә) жайсыз жанұялық қарым-қатынастардан, баланы тәрбиелеуде ұлттық салт-санада қалыптасқан   
этнофункционалдық ерекшеліктерді мүлдем  ескермеуден, жанұядағы   жағымсыз   психологиялық  ахуалдан,  
оқудағы жүйелі сәтсіздіктерден, сынып ұжымындағы құрбыларымен өзара қарым-қатынастың орнамаған-
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дығынан, ата-аналарының, мұғалімдердің, сыныптас жолдастарының  және т.б.  дұрыс емес әділетсіз, дөрекі, 
қатал қатынастарынан туындайтын терең психологиялық жайсыздықтардан;  

б) психикалық және физикалық денсаулығы мен дамуы дағдайындағы ауытқушылықтарымен, жас   
ерекшелік дағдарыстарымен, мінез акцентуациясымен және басқа да физиологиялық және   психоневрология-
лық   ерекшеліктер себептерімен;  

в) қарауысз қалуымен, қоршаған ортаның кері ықпал етуімен және осының негізінде дамитын әлеуметтік-
психологиялық бейімсізбен, әлеуметтік және  жеке құндылықтарының жағымсыз түрге  ауысуымен.  

Бейімсіз  мінез-құлқы  бар балалардың мінезін, қарым-қатынасын, өзін-өзі бағалау ауытқушылығының 
алдын  алу, оларды  психологиялық иммунизациялауды  қажет етеді,  яғни,  әлеуметтік – құзырлы  адам болып 
қалыптасуы үшін мінез-құлықтың, қарым-қатынастың, өзін-өзің бағалауының психогенетикалық дағды-
ларына, дұрыс таңдау жасай алу біліктерін үйрету.  Бұл  мақсаттарды  орындау үшін қоғамдық дағдарыстың   
жағымсыз әсерлерін жоятын және түзейтін  әлеуметтік – педагогикалық  жағдайларды құруға бағытталған   
мектеп саясатын шығару қажет.     

 
 

Резюме 
В статье рассматриваются факторы влияния и личностные особенности детей с трудным характером. Трудный 

характер делится на два больших категории. Во первых, это отклонение психического здоровья и черты характера, 
который означают наличие явной или скрытой психопатологии.   Во вторых, это отклонение от социальной, 
культурной и особенно прававой нормы. Такие действия если незначительные, то считаются праврнарушениями, а 
если значимые, то преступление. В статье рассматриваются деликвентные и преступные действия детей. 

 
 

Summary 
The article deals with the influence factors and personality characteristics of children with a difficult character. Difficult 

character is divided by two large categories. In the first, this rejection of psychical health and character that is meant presence 
of obvious or hidden abnormal psychology trait.   In the second, this deviation from social, cultural and especially прававой 
norms. Such actions if insignificant, then праврнарушениями are considered, and if meaningful, then crime. Деликвентные 
and criminal acts of children is examined in the article. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы повышения квалификации учителей 

музыки в контексте современных требований к профессиональной подготовке компетентных специалистов. 
Одним из условий эффективности системы повышения квалификации является компетентностный подход. 
Представлен опыт взаимодействия учреждений высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования в реализации идей непрерывного образования.  

Ключевые слова: повышение квалификации, непрерывное образование, профессиональная компетент-
ность учителя музыки, полихудожественный подход. 

Abstract 
Questions of perfection of system of improvement of professional skill of teachers of music in a context of modern 

requirements to vocational training competent experts are considered.  
Keywords: improvement of professional skill, continuing education, professional competence of the teacher of 

music, the polyart approach. 
 
В настоящее время в России идея непрерывного профессионального образования является актуальной, 

поскольку «…является насущной потребностью современного человека, заинтересованного в быстром 
карьерном росте, в потребности овладевать большим количеством  информации, необходимой для 
качественного выполнения работы»  [4]. 

Ориентируясь на девиз «Образование через всю жизнь», одной из задач непрерывного профессиональ-
ного образования является проблема готовности населения к пожизненному профессиональному обуче-
нию.  Н.А. Лобанов подчеркивает, что сегодня можно говорить об исторически сложившейся отечествен-
ной системе непрерывного профессионального образования [2]. Одним из ярких примеров  такой системы 
является непрерывное образование педагогов, поскольку сама идея преемственности, способствующая 
непрерывному образованию, с давних времен заложена в педагогической науке и представлена в класси-
ческих работах Я.А. Коменского, К.А. Гельвеция, Д.Дидро, Ж.А. Кондоре, И.Г. Пестолоцци, 
А.Дистервега, П.Ф.Каптерева, К.Д. Ушинского и др.  

В рамках теорий, раскрывающих процессы обучения, вопрос моделирования, проектирования и 
преемственности непрерывного образования получил глубокое теоретическое исследование в трудах  
Ю.К. Бабанского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др. Кроме того, сущность преемствен-
ности рассматривается как принцип дидактики в работах В.Г. Анштейна, Ш.И. Ганелина, М.С. Годника, 
М.А. Данилова, С.Е. Драпкиной, А.А. Люблинской и др. 

Институционально непрерывное профессиональное образование педагогов включает в себя как 
минимум два компонента из следующей цепочки: среднее профессиональное образование – высшее 
профессиональное образование – дополнительное профессиональное образование. Независимо от уровня 
базового профессионального образования каждому педагогу предоставлено право один раз в три года 
повышать свою квалификацию в учреждениях дополнительного профессионального образования.  

Сегодня система повышения квалификации выполняет функции поддержки и развития профессиональ-
ной компетентности педагогов, выполняя государственный заказ – Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». Время диктует необходимость построения гибких, личностно ориентированных 
программ, дающих возможность специалисту определить траекторию своего непрерывного профессио-
нального совершенствования. При этом для обеспечения эффективности процесса повышения 
квалификации  должны учитываться следующие условия:  
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– повышение проблематичного компонента содержания, одновременно активизирующего собственное 
мышление обучающихся и их социокультурный потенциал; 

– увеличение объема самостоятельной проектно-исследовательской деятельности, диалоговых, 
дискуссионных форм работы по проектированию и анализу педагогического опыта и инноваций [3].  

Для качественной реализации ФГОС основных образовательных программ начального общего, 
основного общего образования учителю музыки необходимо владеть достаточно широким спектром 
компетенций. Так, от педагога требуется способность свободно и активно проектировать учебно-
воспитательный процесс, самостоятельно моделировать и реализовывать новые идеи и технологии 
обучения и воспитания. Кроме того, учитель должен владеть новыми компетенциями, которые 
продиктованы современными социальными запросами: 

– работа с одаренными обучающимися; 
– работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 
– работа с обучающимися, для которых русский язык не является родным; 
– работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии; 
– работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми обучаю-

щимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 
В этой связи с этим подвергнется корректировке и развитию вся иерархия компетенций учителя 

музыки: 
– базовые компетенции (общекультурные, интеллектуальные, социально-коммуникативные, субъект-

ные) будут дополнены сведениями в области инклюзии, специфике работы с детьми с особыми 
возможностями здоровья, закономерностями работы с одаренными школьниками, конфликтологии;  

– профессиональные компетенции (человековедческие, социально-педагогические, организационно-
методические) пополнятся умениями по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, разработке 
рабочих программ, учитывающих коррекционно-развивающий характер уроков музыки, проектирования и 
анализа урока в соответствии с требованиями ФГОС;  

– специальные (предметно-ориентированные и управленческие) пополнятся навыками создания и 
использования электронных образовательных ресурсов, установления системы работы по взаимодействию 
урочной и внеурочной деятельности  и др.  

Современный учитель музыки на определенном этапе своей карьеры сталкивается с необходимостью 
проявлять свою мотивационно-исследовательскую компетенцию (классификация Ж.Б. Кармазиной), 
которая является показателем способности к самообразовательной и исследовательской деятельности. 
Готовность к инновациям в теории и практике организации и проведения уроков музыки приводит к 
осмыслению и оценке своей деятельности в публикациях и устных выступлениях, в различных способах 
обобщения педагогического опыта – научно-практические конференции, семинары, педагогические чте-
ния и т.п. Таким образом, учитель выстраивает стратегию собственного профессионального развития [1]. 

Развитию мотивационно-исследовательской компетенции способствует участие педагога в реализации 
программы экспериментальной деятельности образовательного учреждения;  разработка и реализации 
региональных и федеральных программ развития образования и проектов; проведение экспертизы 
программ проектов, рекомендаций, других документов и материалов; консультативная деятельность и 
наставничество. 

Развитие специальных компетенций учителя музыки в ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации» осуществляется в тесном сотрудничестве с преподавателями 
кафедры музыки и музыкального образования  ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет  
им. Н.Ф. Катанова».  

В течение нескольких лет преподаватели  университета участвуют в реализации программ повышения 
квалификации учителей с занятиями по темам, развивающим  культурологическую компетентность 
(спекурс «Музыкальная культуры Хакасии»). Цель – расширение представлений о национальном, 
региональном и этнокультурном компоненте (народная и композиторская музыка Республики Хакасия, 
традиции и новаторство в хакасской народной инструментальной музыке, классические и современные 
деятели искусства Хакасии и др).  
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 Спецкурс «Русская духовная музыка». Этот пласт мировой культуры включен во все современные 
программы по предмету «Музыка». Учителю необходимо обладать достаточными знаниями о стилисти-
ческих особенностях и жанровом многообразии этого раздела музыки, владеть специфическими приемами 
восприятия и анализа образцов духовной музыки, чтобы суметь передать учащимся эстетическую и 
смысловую ценность этих произведений. 

Цикл занятий «Вокально-хоровая работа на уроках музыки» способствует развитию исполнительской 
компетентности. Цель – совершенствование у учителей музыки навыков вокально-хоровой работы, 
поскольку пение как вид музыкально-творческой деятельности, является центральным на уроке музыки и 
одним из востребованных при организации внеурочной деятельности учащихся.  

С целью развития полихудожественной компетентности учителя музыки реализуется тема «Взаимо-
действие и интеграция искусств на уроках музыки». Курс посвящен теоретическим и практическим 
вопросам реализации полихудожественных технологий в преподавании музыки в школе. В основе 
полихудожественного подхода лежат принципы, отражающие специфику урока музыки как урока 
Искусства (духовного возвышения, целостности и междисциплинарности, образности и ассоциативности), 
а также специальные методы  – моделирования полихудожественной среды, резонансно-ассоциативный 
метод (Н.П. Шишлянникова), развития полихудожественных ассоциаций.  

Таким образом, сотрудничество учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования на принципах компетентностного подхода являет собой пример функционирования 
непрерывного профессионального образования учителей музыки. Цель этой совместной деятельности – 
совершенствование профессионализма учителей музыки, повышение качества преподавания уроков 
музыки в учреждениях общеобразовательного типа. 

 
Резюме  

В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы повышения квалификации учителей 
музыки в контексте современных требований к профессиональной подготовке компетентных специалистов.  

 
Summary 

Questions of perfection of system of improvement of professional skill of teachers of music in a context of modern 
requirements to vocational training competent experts are considered.  
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