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*Ж. а. зулкарнаева1, а. Ж. Кусаинова2, 
а. К. аргимбаева3, н. м. Шубаева4 
1,2,3,4ш. Уалиханов атындағы Көкшетау университеті,
Қазақстан Республикасы, Көкшетау

СТУДЕнТТЕРДІҢ зЕРТТЕУ ҚұзыРЕТТІЛІГІн 
ҚаЛыПТаСТыРУДа ЖОБаЛыҚ ОҚыТУ 
ТЕХнОЛОГИЯСыныҢ мҮмКІнДІКТЕРІн ІСКЕ аСыРУ

Осы жұмыста студенттердің ғылыми құзіреттілігін 
қалыптастыруда жобалық оқыту технологиясының мүмкіндігі 
қарастырылады. Дидактикалық құралдарды негіздеу және 
жобалық оқыту процесінде студенттердің зерттеу құзыреттілігін 
қалыптастыру – мақаланың мақсаты болып табылады. Мақала 
авторлары ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде «құзырет», 
«құзыреттілік» ұғымдарының анықтамаларын нақтылады. 
Зерттеу құзыреттілігі студенттердің когнитивтік, пәндік-
практикалық  және жеке тәжірибесінің күрделі синтезі ретінде 
әрекет ететіні көрсетілген. Зерттеу құзыреттілігінің жетекші 
функциялары анықталды және сипатталды. Дидактикалық 
құралдар және дайындық түрлеріне (теориялық, практикалық) 
байланысты жобалық оқытудың дамушы мүмкіндіктерін іске асыру 
шарттары белгіленді.Зерттеу құзыреттілігін дамыту деңгейлері 
айқындалып, мазмұнды сипатталған. Зерттеу нәтижелері бойынша 
респонденттердің көпшілігінде зерттеу құзыреттілігін дамыту 
деңгейінің төмендігі және оқуды бітіруші курс студенттерінің 
25 %-ында құзыреттіліктің осы түрін дамытудың жоғары деңгейі 
бар екендігі анықталды. Бұл қазіргі заманғы жоғары мектеп 
түлектерінің көп жағдайда заманауи тез және қарқынды өзгеретін 
еңбек нарығында табысты қызмет етуге дайын еместігін білдіреді. 
Жобалық оқытудың даму әлеуетін күшейту студенттердің 
зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға айтарлықтай әсер 
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етеді. Зерттеушілік білігі мен дағдылары бүгінгі күні ғылыммен 
айналысатын адамдарға ғана тән емес, түрлі саладағы әрбір 
адамның әрекетіне қажет. 

Кілтті сөздер: технология, жобалық оқыту, қалыптастыру, 
зерттеу құзыреттілігі, студенттер, дидактикалық құралдар, 
шарттар.

кіріспе
Қазіргі қоғамның дамуы үнемі өсіп келе жатқан қарқынмен, табиғат 

танымының жаңа деңгейлеріне енуімен, әлеуметтік құрылымның өзгеруімен 
және бұрын белгісіз салаларда сапалы жаңа қызмет түрлерінің пайда 
болуымен сипатталады. Мұндай жағдайларда қазіргі заманғы маман үшін 
қажетті ақпаратты өз бетінше іздеуге қабылеттілік пен ұмтылыстың болуы, 
кәсіби қызметтің теориялық негіздерін құрайтын іргелі білімді игеру, мінез-
құлық пен қызметтің жаңа стратегияларын құру және іске асыру ерекше 
маңызды болады. зерттеу компонентасы маманның кәсіби және әлеуметтік 
қызметке дайындығы құрылымындағы жетекші компоненттердің біріне 
айналады. сондықтан зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту 
туралы мәселе жоғары мектеп түлектеріне қойылатын өзекті  талаптардың 
қатарына қойылады.

бұл жағдайда жоғары кәсіптік білім мамандарды даярлаудың 
қатаң жүйесінен еңбек саласындағы өзгерістерге бейім, белгісіздік пен 
үйлесімсіздік жағдайында шешім қабылдауға  және әрекет етуге қабілетті, 
іске шығармашылықпен қарауға бағытталған, жоғары ойлау мәдениетіне ие 
маман қалыптастыруға мүмкіндік беретін икемді жүйеге көшу қажеттілігіне 
келеді [1, 2].

Мәдениеттің жаңа, жобалық-технологиялық түрін қалыптастыру 
жағдайында студенттердің зерттеу құзіреттілігін дамытуда жобалық оқыту 
технологиясының педагогикалық мүмкіндіктерін жүзеге асыру жолдарын 
іздеу өте өзекті болып көрінеді. алайда, зерттеушілер осы контексте жобалық 
оқыту технологиясының педагогикалық әлеуетін зерттеуге және ашуға 
әзірге аз көңіл бөледі. 

зерттеудің мақсаты: жобалық оқыту процесінде дидактикалық 
құралдарды және студенттердің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру 
шарттарын негіздеу. 

Материалдар мен әдістер
«Құзырет», «құзыреттілік» ұғымдарын белгілеуге әртүрлі көзқарастардың 

талдауы көрсеткендей, дефинициялардағы айырмашылықтарға қарамастан, 
зерттеушілердің көпшілігі құзыреттілікті адамның оған және іс-әрекет 

мәніне жеке көзқарасын қоса алғанда, тиісті құзыретке ие болу және игеру 
сияқты өмірлік және кәсіби мәселелерді шешудегі талдап қорыту қабілеті 
ретінде анықтайды [3, 4]. 

Құзіреттілік, өз кезегінде, объективті тұлғалық емес көрсеткіш ретінде, 
бөлектелген, оқушының дайындық деңгейіне алдын ала белгіленген норма 
болып белгіленеді, бұл білім берудің мақсаты болып табылады.

Құзыреттілік жүйе болып табылады және негізгі өзара байланысты және 
өзара бір-бірін толықтырушы  компоненттерді қамтиды: білім, икемділіктер, 
дағдылар, қызмет әдістері, жүйенің өзі талап ететін жеке қасиеттер. 

практикалық жағы: икемділіктер, дағдылар, қызмет әдістері  негізге 
алынатын компонент болып табылады. 

Құзыреттіліктің аталған компоненттерін кіріктіру құзыреттілікті жеке 
сипаттама ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді (1-сурет).

сурет 1 – Құзыреттіліктің жеке сипаттама ретіндегі сұлбасы

оны іске асыру үшін мынадай шарттар принцципті түрде  қажетті 
болып табылады: 

– мақсат қоюдың өзіндік ішкі уәжді рәсімі процесі ретінде мақсат қоюға 
көзқарасты өзгерту; 
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– студенттің құзыреттілігін қалыптастыруға қажетті білім мазмұнын 
белгілеу және іріктеу; 

– оқытушы рөлінің – білімнің және іс-әрекет тәсілдерінің трансляторынан 
білім беру үдерісін ұйымдастырушыға өзгеруі;

– студенттердің жеке бейімділіктеріне байланысты білім беру 
құзыреттіліктерін белгілеуге және қалыптастыруға ықпал етуі тиіс оқыту 
әдістерінің өзгеруі; 

– әрбір білім алушыда өз тәжірибесі (құзыреттер жиынтығы) болатын, 
игерілетін тәжірибенің ерекшеліктерін ескеруге тиіс бағалау рәсімдерін 
қолдану; 

– басты құзыреттерді қалыптастыруға ынталандыратын білім беру 
ортасын құру.

Әрі қарай, зерттеу логикасы бойынша «зерттеу құзыреттілігі» ұғымының 
талдауы қажет болады [5, 6]. 

осы ұғым бойынша жазылған әдебиет көздеріне жасалған талдау 
анықтама негізіне алынған әртүрлі тұжырымдаманы зерттеудің бірнеше 
тәсілдерін көрсетуге мүмкіндік берді (2-сурет).

сурет 2 – «зерттеу құзыреттілігі»  ұғымын зерттеу тәсілдері

сұлбадан көрініп тұрғандай, бірінші тәсілді жақтаушылар құзыреттілік 
тұжырымдамасына сүйенеді және зерттеу құзыреттілігін басты 
құзыреттіліктің бірі ретінде қарастырады. екінші тәсілдің өкілдері негізге 
іс-әрекет ұғымын алады және зерттеу құзыреттілігін адамның зерттеу 
қызметін жүзеге асыруға дайындығы ретінде қарастырады. 

зерттеушілердің үшінші тобы негізгі ұғым ретінде «зерттеуді» 
алады және осыған сәйкес зерттеу құзыреттілігін адамның зерттеуді 
дайындауға және жүргізуге дайындығы ретінде белгілейді (педагогикалық, 
психологиялық және т.б.) [7, 8]. 

біздің ойымызша, барлық үш тәсілдің кемшілігі – «зерттеу құзыреттілігі» 
ұғымының ұсынылған түсіндірмелерінің сенімді негіздемесінің болмауы.

осы жұмыста зерттеу құзыреттілігінің жетекші функциялары анықталды 
(3-сурет).

сурет 3 – зерттеу құзыреттілігінің жетекші функциялары

бұл функцияларды былайша сипаттау қажет: тұлғалық-дамытушылық 
(танымдық үдерістерді, эмоциялық-еріктік саланы дамыту, болашақ 
педагогтердің интеллектуалдық өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру 
тәсілдерін игеруі); ғылыми-әдіснамалық (әлемнің қазіргі ғылыми 
бейнесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыру, ғылыми таным әдістерін 
меңгеру, ойлаудың ғылыми стилін қалыптастыру); мәдениеттану (ғылыми 
қоғамдастықтың мәдениеті мен дәстүрлері арқылы мәдениет әлеміне ену, 
ғылыми мектептердің мәдениетімен, зерттеу мәдениетімен танысу, қазіргі 
ғылым мен техниканың дамуын кең әлеуметтік-мәдени контекстіге тарту); 
құндылыққа бағдарлау (оқытуда жеке мағынаны іске асыру шарты ретінде 
өзінің зерттеу қызметінің құндылығын түсіну қабілеті, жеке тұлғаның 
білімнен  алшақтауын еңсеру құралы) [9]. 

зерттеу құзыреттіліктерін дамыту-бұл оның ажырамас байланысты 
жақтарын: құндылық-мотивациялық және операциялық қалыптастырудың 
бірыңғай процесі. зерттеу құзыреттерінің қалыптасу деңгейі білім 
алушылардың зерттеу қызметінің мотивациялық және операциялық тараптары 
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арасында өзара тәуелділіктің бар екендігін түсіну дәрежесімен анықталады. 
осыны ескере отырып, зерттеу құзыреттілігін дамыту деңгейлері (төмен, 
орташа, ортадан жоғары, жоғары) бөліп көрсетіліп, мазмұнды сипатталған.

сонымен, зерттеудің негізгі әдістері: теориялық (зерттеу пәні мен 
проблемаларын талдау; оқыту процесін модельдеу және жобалау, зерттеу 
нәтижелерін қорытып талдау және т.б.), эмпирикалық (студенттердің 
қызметін байқау, сауалнама, ауызша және жазбаша сауалнамалар арқылы 
зерттеу; тестілеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыс, оқу жоспарлары мен 
жұмыс бағдарламаларының құжаттарын, студенттердің үлгерімі туралы 
аттестаттау құжаттарын талдау және т.б.) және зерттеу нәтижелерін өңдеудің 
математикалық, статистикалық әдістері.

Зерттеу нәтижелері және талқылау
зерттеу барысында зерттеу құзыреттілігін дамытудың үш негізгі 

кезеңі анықталды: ситуациялық белсенділік, ситуация талаптары деңгейінен 
жоғары белсенділік және шығармашылық белсенділік. сонымен қатар, біз 
жобалық технология үш деңгейлі жобаларды орындауды қамтиды деген 
идеяға сүйендік: ситуациялық белсенділікке сәйкес келетін бірінші деңгейдегі 
шағын минижобалар (мысалы, дәстүрлі оқу мәселелерін шешу); тұлғаның 
ситуациядан жоғары белсенділігіне сәйкес келетін екінші деңгейдегі неғұрлым  
ірі, орта жобалар (мидижобалар) (мысалы, рефераттар, баяндамалар дайындау, 
ойын модельдеу және т.б.); тұлғаның шығармашылық белсенділігіне сәйкес 
келетін үшінші деңгейдегі ірі оқу жобалары (максижобалар) (мысалы, курстық 
және дипломдық жұмыстар) [10].

жобалық оқытуды іске асыру процесінде студенттердің зерттеу 
құзыреттілігін тиімді қалыптастырудың мынадай дидактикалық шарттары 
белгіленді: проблемалық сипат беру арқылы міндеттер мен тапсырмалардың 
зерттеу әлеуетін күшейту; студенттердің өзіндік жобалық қызметінің үлес 
салмағы мен пәнаралық сипатын дәйекті түрде арттыру; студенттерді кәсіби 
қызметтің нақты жағдайларына барынша жақындатылған жағдайларға 
енгізу; жоо-да жобалық оқытуды іске асырудың әртүрлі нысандарын 
үйлестіру; студенттердің зерттеу құзіреттілігінің қалыптасу деңгейлерін 
монитроингілеу [11].

теориялық оқыту процесінде студенттердің дәстүрлі оқу тапсырмалары 
мен тапсырмалары түрінде шағын жобаларды орындауы жобалық оқытудың 
ерекшелігі болды. осындай міндеттер мен тапсырмалардың зерттеу 
әлеуетін күшейту мақсатында оларға проблемалық сипат беру қажет 
болды, ал қызметтің мазмұндық негізі ретінде кәсіби-бағытталған материал 
пайдаланылды. теориялық оқыту процесінде курстан курсқа көшкен сайын 
студенттердің өзіндік жобалық іс-әрекетінің үлес салмағы артты, олардың 

пәнаралық сипаты мен нақты өмірлік және кәсіби тәжірибемен байланысы 
күшейе түсті.

жеке критерийлер бойынша эксперименттік жұмыстың нәтижелері 
және тұтастай алғанда зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру l және 2 
кестелерінде келтірілген.

Кесте 1 – Эксперименттік және бақылау топтары студенттерінің зерттеу 
қызметі мотивациясының динамикасы (%-бен)
деңгейлер I II III Iv
топтар басы соңы басы соңы басы соңы басы соңы
Экспер. топ 4,2 0,0 61,7 43,0 24,6 33,7 13,8 26,7
б а қ ы л а у ш ы 
топ

0,0 6,2 64,2 46,3 23,4 31,8 14,6 12,4

бұл кестелер эксперименттік топта мотивация деңгейі жоғары студенттер 
саны (үшінші және төртінші деңгейлер) эксперименттің басында 34,0 %-дан 
56,0 %-ға дейін өскенін көрсетті, яғни педагогикалық әсер 23  %-ды  құрады. 
бақылау тобында тиісінше 36,7 %-дан 42,0 %-ға дейін өсті, бұл 8,0 %-ға 
өсуді байқатады. Көріп отырғанымыздай, эксперименттік және бақылау 
топтарындағы мотивациясы жоғары студенттер санының айырмашылығы 
14,0 %-ды  құрайды.

Мотивациялық саладағы өзгерістерді сапалы талдау эксперименттік 
топ студенттерінің мотивтер құрамында (атап айтқанда, танымдық 
қызығушылықтың рөлі артты), олардың бағыты мен динамикалық 
қасиеттерінде өзгерістер болғанын көрсетеді. Эксперименттік топ 
студенттерінің мотивациясының құрамында мектептегі жұмысқа тікелей 
байланысты мотивтер басым бола бастады. Мысалы, мен мектеп оқушыларын 
жақсырақ зерттеп, түсінуді үйренгім келеді; маған проблемаларды шешудің 
әртүрлі нұсқаларын табу ұнайды, педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық 
сипаты ұнайды және басқалар. бақылау тобының респонденттерінде зерттеу 
қызметімен тікелей байланысты емес себептер басым болды. оларға: өзін-өзі 
тануға деген ұмтылыс, гуманитарлық пәндерге деген қызығушылық, жоғары 
білім алуға деген ұмтылыс және т.б.

жалпы алғанда, «зерттеу құзыреттілігі» сияқты жеке тұлғаның 
қасиетін қалыптастыруға келетін болсақ, зерттеудегі бұл мәселе кешенді 
тестіні қолдану арқылы шешілді. бұл бізге зерттеу құзіреттілігінің сандық 
сипаттамаларын алуға мүмкіндік берді. Эксперименттің басындағы және 
соңындағы диагностиканың  нәтижелері 2-кестеде келтірілген.
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Кесте 2 – Эксперименттің басы мен соңындағы студенттердің зерттеу 
құзыреттілігінің қалыптасу деңгейінің қарқыны (%-бен)
топ
(іріктеу)

зерттеу құзыреттілігінің  деңгейлері
I II III Iv

басы соңы басы соңы басы соңы басы соңы
Экспер. топ 8,0% 0,0% 37,0% 13,0% 46,0% 59,6% 8,0% 26,0%
б а қ ы л а у ш ы 
топ

12,4% 12,4% 38,5% 34,3% 41,4% 31,8% 8,5% 8,6%

Эксперимент барысында екі топта да зерттеу құзыреттілігінің жоғары 
(үшінші және төртінші) деңгейлері бар студенттер санының өсуі байқалады. 
алайда эксперименттік және бақылау топтарының деректерін салыстыру 
өзгерістер диапазонында айтарлықтай айырмашылықтың болуын көрсетеді. 
Эксперименттің басында эксперименттік топтарда зерттеу құзыреттілігінің 
төмен деңгейлерінде оқушылардың 44,0 %-ы, респонденттердің жартысына 
жуығы, ал бақылау топтарында тиісінше 50,0 % болды. Эксперимент соңында 
эксперименттік топтарда зерттеу құзыреттілігінің төменгі деңгейлерінде 
респонденттердің тек 12,0 %-ы (оның ішінде ең төменгі деңгейде – 0,0 %), ал 
бақылау тобында 45,8 %-ы, яғни эксперименттік топтарға қарағанда әлдеқайда 
(33,8 %-ға) көп болды. зерттеу құзыреттілігін қалыптастырудың жоғары 
деңгейі бар респонденттерге келетін болсақ, эксперименттің басынан аяғына 
дейін олардың саны былайша өзгерді: эксперименттік топтарда – 56,0 %-ан 
88,0 %-ға дейін, ал бақылаушы топтарда – 50,0 %-дан 54,2 %-ға дейін.

қорытынды
осылайша, зерттеу барысында жоғары оқу орнында жобалық 

оқытудың даму әлеуетін ғылыми негізделген күшейту бойынша мақсатты 
жұмыс студенттердің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға айтарлықтай 
әсер ететіні анықталды. бұл ретте зерттеу құзыреттілігінің ең төменгі 
деңгейі (бірінші) және тиісті құзыреттіліктің жоғары (үшінші) деңгейі бар 
студенттерде ең жоғары нәтиже байқалады. 

Әр түрлі көрсеткіштердің динамикасын салыстыру (мотивация 
деңгейлері, сыни ойлау, жалпы зерттеу құзыреттілігі) тәуелсіз эксперимент 
факторларының тұтас, кешенді әсерінің ықпалын анықтауға мүмкіндік 
береді.

жобалық оқыту технологиясын және дидактикалық құралдар мен оның 
даму әлеуетін күшейту шарттарын қолдану студенттердің зерттеу қабілеттерін 
жандандыратыны және оларға зерттеу қызметі саласындағы білім мен 
дағдыларды іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретіні, яғни студенттердің 
зерттеу құзыреттілігін тиімді қалыптастыруға ықпал ететіні анықталды.
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реалиЗаЦия воЗМоЖностей теХнологии Проектного 
оБучения в ФорМировании исследователЬской 

коМПетентности студентов

В настоящей работе рассматривается возможность 
технологии проектного обучения в формировании исследовательских 
компетенций студентов. Целью статьи является обоснование 
дидактических средств и условий формирования исследовательской 
компетентности студентов в процессе проектного обучения. 
Авторами статьи уточнены определения понятия «компетенция», 
«компетентность» на основе анализа научной литературы. Показано, 
что исследовательская компетентность выступает как сложный 
синтез когнитивного, предметно-практического и личностного 
опыта студентов. Определены и охарактеризованы ведущие функции 
исследовательской компетентности. Выявлены дидактические 
средства и условия реализации развивающих возможностей проектного 
обучения в зависимости от видов подготовки (теоретическая, 
практическая). Выделены и содержательно описаны уровни развития 
исследовательской компетентности. По результатам исследования, 
было установлено, что большинство респондентов имеют низкие 
уровни развития исследовательской компетентности и у 25 % 
студентов выпускных курсов имеют место высокие уровни развития 
данного вида компетентности. Это означает, что выпускники 
современной высшей школы в большинстве своем недостаточно 
готовы к успешной деятельности н современном быстро и динамично 
меняющемся рынке труда. Усиление развивающего потенциала 
проектного обучения влияет существенным образом на формирование 
исследовательской компетентности студентов.

Ключевые слова: технология, проектное обучение, формирование, 
исследовательская компетентность, студенты, дидактические 
средства, условия.



26 27

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

*Zh. A. Zulkarnaeva1, A. Zh. Kusainova2, A. K. Argimbayeva3, N. M. Shubayeva4

1,2,3,4sh. Ualikhanov Kokshetau University,
republic of Kazakhstan, Kokshetau.
Material received on 17.03.22.

IMPLEMENTATION OF THE POSSIBILITIES OF PROJECT 
TRAINING TECHNOLOGY IN THE FORMATION  

OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS

This paper examines the possibility of project-based learning technology 
in the formation of research competencies of students. The purpose of the 
article is to substantiate the didactic means and conditions for the formation 
of students’ research competence in the process of project learning. The 
authors of the article clarified the definitions of the concepts of «competence», 
«competency» based on the analysis of scientific literature. It is shown that 
research competence acts as a complex synthesis of cognitive, subject-
practical and personal experience of students. The leading functions of 
research competence are determined and characterized. The didactic means 
and conditions for the implementation of the developmental possibilities of 
project training are revealed, depending on the types of training (theoretical, 
practical). The levels of development of research competence are highlighted 
and substantively described. According to the results of the study, it was found 
that the majority of respondents have low levels of development of research 
competence and 25 % of graduate students have high levels of development 
of this type of competence. This means that the majority of graduates of 
modern higher education are not sufficiently prepared for successful work in 
the modern rapidly and dynamically changing labor market. Strengthening 
the developmental potential of project-based learning significantly affects 
the formation of students’ research competence.

Keywords: technology, project-based learning, formation, research 
competence, students, didactic tools, conditions.

ғтаМР 14.35.09

https://doi.org/10.48081/arho2733

*Г. м. Кажикенова1, Р. Ж. Тулкина2

1,2торайғыров университеті, 
Қазақстан Республикасы, павлодар қ.

БОЛаШаҚ мұҒаЛІмнІҢ КӘСІБИ ҚұзыРЕТТІЛІГІ  
РЕТІнДЕ ПЕДаГОГИКаЛыҚ РЕФЛЕКСИЯны  
ДамыТУ ТЕХнОЛОГИЯСы

М а қ а л а д а  п е д а г о г и к а л ы қ  р е ф л е к с и я н ы  д а м ы т у 
технологияларымен, болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуы мен 
дамуында осы технологияларды тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ететін жағдайлармен байланысты мәселелердің өзектілігі 
негізделген. Даму технологиясын іске асыруды анықтайтын негізгі 
идея білім алушыларды білім беруді ізгілендіру аясында педагогикалық 
қызметке даярлау олардың кәсіби қызметін болжау, жобалау, 
жүзеге асыру және талдау қабілетін жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін кәсіби рефлексия негіздерін мақсатты түрде қалыптастыру 
жағдайында тиімді жүзеге асырылуы мүмкін деген ережеге 
негізделген. Осылайша, біз рефлексивті оқыту технологиясын 
қолдануды теориялық және практикалық талдауға, белгілі бір 
принциптерді сақтай отырып, оны жүзеге асыру үшін кеңістікті 
қамтамасыз ету тәсілдеріне баса назар аудардық.

Зерттеудің аналитикалық кезеңінің нәтижелері білім 
алушыларды өзінің мақсаты туралы ойлауға, жеке тұлғаның, 
қоғамның және болашақ кәсіби қызметтің қажеттіліктеріне сәйкес 
өзін-өзі дамыту және кәсіби даму бойынша жұмысты жүзеге асыру 
қабілетін дамытуға үйрете алатын оқу кезеңінде кәсіби рефлексия 
негіздерін қалыптастыру технологиясын енгізу қажеттілігі туралы 
қорытындыға әкелді. Бұл технологиялар арнайы рефлексивті кеңістік 
жасайды, онда мұғалім кәсіби даралықты тиімді түсінеді және 
мұғалімдердің білім беру процесінде рефлексияны кеңінен қолдануға 
технологиялық дайындығы дамиды.

Кілтті сөздер: педагогикалық рефлексия, диагностика әдістері, 
рефлексияны дамыту технологиялары, білім беру процесі, кәсіби 
құзыреттер, рефлексия механизмдері.
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кіріспе
Қазіргі әлемдегі тұлғаға бағытталған білім сөзсіз әлеуметтік тәжірибенің 

жеке тұлғаға айналуына әкеледі, осылайша білім беру процесінің мәні 
болады. Өмірлік және кәсіби тәжірибе көрінісінде қазіргі заманғы кәсіпқой 
өзін-өзі танудың жоғары деңгейін, өзін-өзі ұйымдастыру қабілетін, өзіне 
сенімділік пен тәуелсіздікті игереді.

Қазіргі заманғы кәсіпқойды дамытуда өзін-өзі дамытудың тиімді 
тәсілдерін табудағы тәуелсіздігін көрсетудің шарттарының бірі – өз 
іс-әрекетін көрсету қабілеті. Рефлексиялық қабілеттерді кез-келген іс-
әрекетте, оның ішінде кәсіби қызметте жетістікке жету шарты ретінде 
дамыту қажеттілігі әдебиеттерде жеткілікті сипатталған, алайда біз жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге ықпал ететін формалар, әдістер мен оқыту 
құралдары жүйесін түсінетін технологияларды жетілдіру қажеттілігі әлі де 
өзекті болып қала береді. осыған байланысты, бұл мәселенің өзектілігін 
а. Эйнштейннің тұжырымынан келесі дәйексөзбен жеткізуге болады: «біз 
кездестіретін ең маңызды мәселелерді біз оларды жасаған кезде болған ойлау 
деңгейінде шешу мүмкін емес». бұл толығымен білім беру жағдайлары тез 
өзгеретін педагогикалық іс-әрекеттерге қатысты, ал мұғалім әрқашан сәтке 
сәйкес шешімдер қабылдауға дайын емес.

Рефлексия қазіргі зерттеулерде әдіснамалық принцип ретінде де, мета-
құзыреттілік ретінде де, жеке қабілеттің элементі ретінде де қарастырылады. 
педагогикалық рефлексия мәселесінің өзектілігі қазіргі білім беру 
кеңістігінде педагогикалық рефлексияны дамыту технологиясын жетілдіру 
қажеттілігімен расталады.

Материалдар мен әдістер
жоғары білім берудің оқу бағдарламасын игеру рефлексияны дамытуға 

көңіл бөлінген кезде ғана жүзеге асырылады. оның арқасында оқу іс-
әрекетінің модельдері қалыптасады. оларды кәсіби компонентке бағыттаған 
кезде практикалық мәселелерді оң шешуге қол жеткізуге болады. жаңа 
білімді игеру рефлексивті процестің белгілі бір нәтижесі болатыны сөзсіз.

В. а. Метаева атап өткендей, «рефлексия жұмысының заңдылықтары, 
ол іс-әрекеттегі қиындықтарды жеңуге ықпал етеді, кәсіби қабілеттердің 
дамуын анықтайды, кәсіби тәжірибені талдау механизмі болып табылады, 
жеке және кәсіби дамуға жағдай жасайды, адамның акмеологиялық 
жетістіктеріне әсер етеді» [1].

Рефлексивті процестер мен құбылыстардың ең егжей-тегжейлі 
жіктелуі, оларды зерттеудің негізгі тәсілдерінің көпшілігін ескере отырып,  
И. н. степанов пен с. Ю. семенов ұсынған [2]. авторлардың көзқарасы 
бойынша рефлексиялық іс-әрекеттің мақсаты барынша жан-жақты және 

объективті ақпарат алу емес, зерттеуге қатысушылар үшін экзистенциалды 
шындықты толық түсіну және қайта қарастыру, онымен шығармашылық 
қарым-қатынас үшін қолайлы жағдай жасау үшін «рефлексивті айна» құру.

б. а. тұрғынбаева [3], Қ. Қ. шалғынбаева [4] сияқты заманауи 
қазақстандық зерттеушілер рефлексия – бұл жүйенің өзін-өзі ұйымдастыру 
қабілетіне ие болатын механизм екенін атап өтті. Рефлексивті қабілеттер 
неғұрлым дамыған болса, тезаурустың рефлексивті модельдері (әдістері) 
соғұрлым көп болады, даму мен өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері соғұрлым 
көп болады.

М. н. оспанбекова «Рефлексия – адамның өзіне сындарлы көзқараспен 
қарап, өз мүмкіндігін өмір талабына сәйкес бағалай білуі, өз мақсатын 
нақтылауға, ойын түйіндеуге қабілеттілігі», – деп түсіндіреді. демек бұл, 
болашақ мұғалімдер үшін қажетті қабілеттілік екендігін аңғарамыз [5]. 

ал, К. о. Казиев «Рефлексивтік іс-әрекет үшін субъектілер арасындағы 
тиімді қарым-қатынас көрсеткіштерінің қатары тән, олар: адекваттығы, 
бірлескен ұстанымның келісімділігі, бірбіріне қызығушылық тудыруы, 
өзара байланысты жауапкершілік пен қолдау көрсетуі», – деп рефлексивті іс-
әрекетті сипаттайды. яғни, болашақ мұғалімдердің рефлексивті іс-әрекетінде 
тиімді қарым-қатынас орната білудің мәні басым екендігі айтылады [6].

Қазіргі жағдайда мұғалім нақты жағдайларда оқытудың тиісті әдістері 
мен тәсілдерін таңдап қана қоймай, сонымен қатар білім алушылардың 
рефлексивтілігін дамыту үшін уақытқа сәйкес технологияларды жасауы 
керек. егер мұғалім тиісті дайындық алса, өз қызметіне қатысты рефлексия 
құралдары мен әдістерін білсе, іс-әрекетті сипаттаудан оны сынға 
және нормалауға, сондай-ақ ол жасаған әдістерді қолда бар әдістермен 
салыстыруға көшу құралдарын иеленсе, бұл мүмкін.

осылайша, зерттелген ғылыми әдебиеттерді талдау болашақ мұғалімнің 
кәсіби рефлексиясын қалыптастыру процесі өзін-өзі тану сатысында 
технологияны қолдана отырып жүргізілуі және келесі мақсаттарға 
бағытталуы керек екенін көрсетеді:

– дайындықтағы олқылықтарды анықтау және оқытудағы табысты 
нәтижелерді растау;

– оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау.
сондай-ақ, педагогикада технологияны оқытуда қолданылатын 

тәсілдер, принциптер және реттеушілер жүйесі ретінде қолдану  
(г. К. селевко бойынша), атап айтқанда педагогикалық процесте рефлексивті 
қызметті ұйымдастыру мұғалімге:

– білім алушылардың қызметін әр түрлі тұрғыдан; өз қызметін білім 
алушылар тұрғысынан талдау және бағалау;
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– оқушылардың өздерін белсенді қызметке қосу мақсатында оқу 
сабақтарында тиімді өзара іс-қимылды ұйымдастырудың жаңа бағыттарын 
анықтау [7].

зерттеу барысында зерттеу тақырыбына сәйкес келетін әдістер кешені 
қолданылды:

– рефлексивті диалог тұжырымдамасын негіздеу үшін философиялық, 
тарихи, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді теориялық талдау және 
синтездеу (салыстырмалы талдау, логикалық, ретроспективті) ;

– праксиметриялық әдістер (қосымша және жоғары оқу орындарын 
дайындау үдерісінде педагогтар мен білім алушылардың жұмыс тәжірибесін 
зерттеу және қорыту);

– тұжырымдамалық талдау (ғылыми ақпаратты өңдеудің сапалық және 
сандық тәсілдері);

– зерттеу барысында алынған ғылыми материалдарды өңдеу нәтижелерін 
түсіндірудің құрылымдық және генетикалық әдістері.

нәтижелер мен талқылаулар
оқу іс-әрекеті процесінде білім алушыда педагогикалық рефлексияны 

дамыту технологиясының негізгі ережесі оған жеке тұлғаның, қоғамның 
және болашақ кәсіби қызметтің қажеттіліктеріне сәйкес өзін-өзі дамыту 
және кәсіби қалыптастыру бойынша жұмысты жүзеге асыра алатын белсенді 
тұлға ретінде қарау болып табылады. технология әр білім алушының ерекше 
екендігіне және әлемді қабылдаудың субъективті көрінісіне, ақпаратты 
өңдеудің субъективті әдістеріне және рефлексияның жеке формаларына 
бағытталған.

Әрі қарай, біз болашақ мұғалімнің кәсіби рефлексиясын қалыптастыру 
процесі ретінде технологияның сипаттамасына жүгінеміз, біз білім 
алушылардың рефлексиясын қалыптастыру және одан әрі дамыту үшін 
оқытушылық практикада, оқу сабақтарында және психологиялық-
педагогикалық семинарда қолданамыз.

бұл процесс кәсіби рефлексияны қалыптастырудың бірнеше кезеңдерін 
қамтиды, олар әрі қарай жұмыс істеу үшін қажетті негіз болып табылады.

бірінші кезеңнен бастап, белсенді өзара әрекеттесу процесінде мұғалім 
және әр білім алушы өзінің рухани-адамгершілік, физикалық, ақыл-ой 
мүмкіндіктерін анықтауға тырысады. Әрі қарай білім алушыны жан-жақты 
диагностикалау және оның қызметі осы оқыту технологиясының және 
рефлексивті қабілеттерін дамытудың қажетті негізі болады.

топтық жұмыс жетінші, сегізінші кезеңдерде басталады, онда білім 
алушылар топтың басқа мүшелерімен өзара әрекеттесу арқылы рефлексия 
дағдыларын қолдануды үйренеді. біз білім алушылар тобын шығармашылық 

кіші топтарға бөлдік, олардың әрқайсысы қатысушылардың қалауы бойынша 
құрылады. Кіші топтарға бөліну әр мүшенің де, бүкіл команданың да қажетті 
танымдық белсенділігін қамтамасыз етеді.

Бірінші кезең – рефлексивті әрекетке деген ынтаны түсіну және қолдау. 
Кәсіби рефлексияны дамытуға ынталандыру білім алушылардың кәсіби 
қызметте өзін толық жүзеге асыруға деген ұмтылысы, жетістікке деген 
қажеттілік, өзін-өзі түсінуге деген ұмтылыс болуы мүмкін.

дәл осы бастапқы кезеңде білім алушылардың рефлексиясы оң 
эмоциялар мен бағалаулармен сүйемелденеді, бұл оқу іс-әрекетінде 
нәтижелілік пен жетістік сезімін тудырады. педагогикалық іс-әрекеттегі 
сәтсіздіктің келесі кезеңдерінде және проблемалық жағдайларда рефлексия 
механизмі іске қосылады, ал рефлексия процесінде қабылданған шешім 
неғұрлым тез және тиімді болса, соғұрлым білім алушы рефлексияны одан 
әрі қолдануға бағытталған болады.

Екінші кезең – рефлексивті әрекеттердің реттілігін білу.
Рефлексивті әрекет механизмін дамыту кез-келген әрекетті орындау 

барысында жүзеге асырылады және жағдайды рефлексивті түсінудің келесі 
алгоритмін білдіреді:

1) қазіргі уақытта қандай сезімдер бар (эмоционалды өзін-өзі қабылдау) 
және оларға деген көзқарас қандай?

2) неліктен бұл жағдай пайда болды?
3) бұл жағдайға қандай әрекеттер әкелді?
4) келесі сәтте не істегісі келеді және болашақ әрекеттердің мүмкін 

тиімділігі қандай?
Рефлексивті әрекеттерді орындау барысында рефлексивті талдаудың 

дәйектілігіне назар аудару, сананың толықтығын нақтылау, кез-келген жеке 
көріністерді қабылдау, білім алушы – болашақ мұғалімнің тәжірибесі мен 
іс-әрекеті үшін жауапкершілікке бағыттау маңызды.

Үшінші кезең – эмоционалды көріністер туралы хабардар болу. 
бұл кезеңде эмоционалдық көріністердің болуы, оларға деген қарым-
қатынастың көрінісі, белгілі бір эмоциялардың пайда болу себептерін табу, 
оң эмоционалды күй мен көңіл-күйді сақтауға бағытталған олардың өзгеру 
қажеттілігі туралы хабардар болу ескеріледі.

Төртінші кезең – іс-әрекет процесін білу.
бұл кезең іс-әрекеттің компоненттерін бөлуді, олардың нақты 

орындалуының тиімділігін бағалауды, қызметтің тиімділігіне кедергі 
келтіретін мәселелерді білуді қамтиды.

Қызмет процесін рефлексиялау алгоритмі сұрақтарға жауап түрінде 
ұсынылуы мүмкін:
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1) мен не істегім келеді? Қандай нәтиже алу керек?
2) мен мұны неге істеуім керек?
3) соңында мен қандай сезім алғым келеді?
4) қандай әрекеттер бар? нетиже алу үшін не істеу керек?
5) мен қандай әрекеттерді және қандай мерзімде жасауым керек, 

олардың салдары қандай?
6) мен нақты жағдайға байланысты іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру 

үшін не істеуге шешім қабылдадым?
7) мен не істедім және бұл менің шешіміммен қалай байланысты болды, 

мен қандай ауытқуларға жол бердім және олар неден туындады?
8) мен өзімді қалай бағалаймын? Мен жоспарды орындағаннан кейін 

қандай сезімдерді сезінемін? сәйкеседі менің бағалау ойларымен және 
бағаларымен басқа? бұл айырмашылықтар неде? Мен бұған қалай қараймын? 
Менің бағалауым үшін қандай дәлелдер келтіре аламын?

9) болашақта қандай мақсаттар мен міндеттер қоямын?
Бесінші кезең – тұлғааралық қабылдаудың сипатын түсіну.
бұл кезең серіктестердің бір-бірімен қарым-қатынас жасау ерекшеліктерін 

түсінуге және осы негізде өзара түсіністік орнатуға бағытталған.
тұлғааралық қабылдау сипатын рефлексиялау алгоритмі сұрақтарға 

жауап түрінде ұсынылуы мүмкін:
1) бұл адам маған қандай сезім тудырады?
2) ол қандай әрекеттер жасайды?
3) қандай байланыс құралдары қолданылады?
4) оның ауызша және ауызша емес үлгілері қаншалықты сәйкес келеді?
5) мен одан қалаған нәрсеге қол жеткізу үшін не істей аламын?
Алтыншы кезең – арнайы жасалған жағдайларда рефлексиялық 

механизмді дамыту.
бұл кезең ұзақ, өйткені ол жасанды түрде жасалған жағдайларда 

педагогикалық рефлексия мазмұнын дамытуға бағытталған. Рефлексия 
мазмұнын кеңейтудің негізгі құралы – арнайы таңдалған жаттығулар жүйесі. 
оларды орындау кезінде білім алушылардың тәжірибесінде болған проблемалық 
жағдайларға баса назар аударылады; білім алушының өзін сол қалпында 
эмпатикалық, бағалаусыз қабылдауы іске асырылады; білім алушыны диалог, 
шығармашылық, өзін-өзі ашу үшін босату қамтамасыз етіледі; қабылданған 
шешімдер мен орындалатын әрекеттер үшін жауапкершілік сақталады.

Жетінші кезең – психологиялық тексеру нәтижелерін рефлексивті 
талдау.

бұл кезеңде әрбір білім алушы педагогтің, психологтің басшылығымен 
немесе психологиялық және педагогикалық тестілерді пайдалана отырып, 
өзін-өзі диагностикалауды дербес жүзеге асырады.

Өздерінің жеке ерекшеліктері туралы психологиялық ақпарат алу 
кезінде сәтті рефлексияның негізгі шарттары:

– өзі туралы кез-келген ақпаратты қабылдай білу, оған оң сәттерді табу;
– тестілеу нәтижелеріне жұмыс істеу қажет материал ретінде қарау;
– өзіңізді дұрыс бағытта өзгерту мүмкіндігінен қанағат алу;
– алынған ақпаратқа кәсіби көзқараспен талқылау мүмкіндігі;
– білім алушының өзі туралы алынған ақпаратқа қатынасын белгілеу 

қажеттілігі.
тестілеу нәтижелерін рефлекстеу алгоритмі сұрақтарға жауап түрінде 

ұсынылуы мүмкін:
1) психологиялық тестілеу қандай сезім тудырды?
2) алынған нәтижелер сіз туралы идеяңызбен сәйкес келе ме?
3) Күтілетін нәтижемен сәйкессіздіктер қандай сипатта болады?
4) сіз үшін қандай ақпарат маңызды?
5) алынған нәтижелерге сенесіз бе?
6) нәтижелерді өз пайдаңызға өзгерту үшін қандай әрекеттер жасайсыз 

деп ойлайсыз?
психологиялық тексерудің нәтижелері туралы ақпарат алғаннан кейін 

білім алушылардың келесі әрекеттері рефлексиялық қабілеттерін одан әрі 
дамыту үшін тиімді болады:

– алынған нәтижелер бойынша рефлексивті қорытындылар;
– өзін-өзі өзгертуге арналған іс-қимыл бағдарламасын әзірлеу туралы 

шешім қабылдау;
– өзгерістер бағдарламасын бекіту;
– білім алушының өзін өзімен жұмыс істеу процесіне қосу;
– жасалған әрекеттердің тиімділігін талқылау және талдау.
осы іс-әрекеттердің нәтижелері білім алушының психологиялық қолдау 

картасына енгізіледі.
Сегізінші кезең – педагогикалық практика.
педагогикалық практика білім алушылардың рефлексивті санасының 

маңызды нысаны болып табылады, оның барысында оқытушы білім 
алушының педагогикалық қызметінің мазмұнын кеңейтеді, сондай-ақ 
мынадай іс-қимыл схемасын ұсына отырып, рефлексия процесіне оқытуды 
жалғастырады:

1) педагогикалық жұмысты жүргізу барысында қандай сезіндіңіз?
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2) Қандай сәттер қанағат сезімін тудырды және неге?
3) Қандай сәттер жағымсыз сезімдерді тудырды және неге?
4) педагогикалық жағдайды дамытудың қандай тамаша нұсқасын 

көргіңіз келеді?
5) осы жағдайда қандай мақсаттар қойдыңыз,
6) сізге не байланысты болды?
7) сіздің жоспарыңызды жүзеге асыруға не кедергі болды?
8) сіз қалай ойлайсыз, басқаларға қандай нұсқа керек еді?
9) бұл қиындықтар қайталанбауы үшін не ескеру керек?
Рефлексивті талдау орындалған іс-әрекеттің сипатын түсінуге, 

проблемаларды анықтауға, олардың себептерін, барлық қатысушылардың 
іс-әрекеттерінің сипатын, эмоцияларын, нақты және жасырын себептерін 
талдауға, ұқсас жағдайда іс-әрекеттің жаңа әдісін табуға көмектеседі.

Тоғызыншы кезең – рефлексивті әрекеттерді білім алушының 
академиялық жұмысына қосу.

бұл кезең білім алушыларды оқу материалын, жеке бөлімдерді, 
проблемалық мәселелер мен міндеттерді зерттеу арқылы оқу процесін жүзеге 
асыруға қосу арқылы мүмкін болады. яғни, білім алушыларды оқу пәні, 
сабақ, тақырып болып табылатын логикалық, тақырыптық іс-әрекетке қосу.

Әрі қарай, білім алушы өзін саналы түрде сұрақтар қоюға және оларға 
жауап беруге үйретуі керек:

1) оған мен қол жеткізуіме болады ма? Қандай нәтиже алу керек?
2) неліктен мен бұл пәнді оқып, оқу тапсырмаларын орындауым керек?
3) Мен қандай сезім алғым келеді?
4) Қандай әрекеттер бар?
5) Мен қандай әрекеттерді және қандай мерзімде жасауым керек?
6) нақты жағдайға байланысты менің іс-қимыл жоспарымды іске асыру 

кезінде не істеуім керек?
7) Мен не істедім және бұл менің шешіміммен қалай байланысты болды, 

мен қандай ауытқуларға жол бердім, олар неден туындады?
8) Мен өзімді қалай бағалаймын? тақырыпты зерттегеннен кейін мен 

қандай сезімдерді сезінемін?
9) педагогтың қойған бағасына қанағаттанамын ба? Менің өзін-өзі 

бағалауым қандай?
10) Әрі қарай оқуға қандай мақсаттар мен міндеттер қоямын?
11) оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша менің ұсыныстарым.
бұл жұмыс мұғалімнің басшылығымен жеке жүргізілуі мүмкін немесе 

алынған нәтижелер негізінде ұжымдық пікірталас түрінде психологиялық-
педагогикалық семинар сабақтарында жүзеге асырылуы мүмкін.

білім алушылардың оқу сабақтары үдерісіндегі рефлексивті әрекеті 
туралы есеп беру нысаны жазбаша және ауызша есептер және оларға 
оқытушының пікірлері болып табылады, содан кейін рефлексияға баға 
береді, туындаған мәселелерді шешуге көмектеседі.

Оныншы кезең – педагогикалық іс-әрекеттің мағынасын түсіну.
бұл кезеңде педагогикалық іс-әрекеттің мағыналарын талқылау, 

құндылық бағдарларын және олардың пәндік-практикалық мүмкіндіктерін 
анықтау. жұмыс жобалар мен проблемалық семинарлар құру түрінде 
өткізіледі, онда кәсіби таңдау мәселесі қайта шешіледі.

он бірінші кезең – жеке және топтық жұмыс шеңберінде төмен 
рефлексивті білім алушылармен түзету жұмысы. бұл жұмыс рефлексияны 
дамытуға арналған тренинг бағдарламасы бойынша психологиялық топта 
жүргізілуі мүмкін.

қорытынды
сонымен, рефлексияның арқасында мұғалім топтың әр мүшесінің және 

бүкіл топтың жағдайына байланысты оқу сипаттамаларын түзетеді. білім 
алушылар өздерінің және бірлескен іс-әрекеттерін сезіне отырып, танымдық 
және шығармашылық іс-әрекеттің сәтті болуына әкелетін әдістерді игереді.

осылайша, болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі ретінде 
педагогикалық рефлексияны дамытудың бұл технологиясы білім 
алушылардың, сондай-ақ мұғалімдердің өзін-өзі дамыту процесін 
құрылымдық және функционалды ұйымдастыруды белгілейді, оларды 
рефлексиялық қабілеттер дамитын кәсіби іс-әрекет тәсілдерімен қамтамасыз 
етеді, бұл өз кезегінде жалпы оқытудың тиімділігін арттырады.

зерттеудің аналитикалық кезеңінің нәтижелері білім алушыларды 
өзінің мақсаты туралы ойлауға, жеке тұлғаның, қоғамның және болашақ 
кәсіби қызметтің қажеттіліктеріне сәйкес өзін-өзі дамыту және кәсіби даму 
бойынша жұмысты жүзеге асыру қабілетін дамытуға үйрете алатын оқу 
кезеңінде кәсіби рефлексия негіздерін қалыптастыру технологиясын енгізу 
қажеттілігі туралы қорытындыға әкелді.
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теХнология раЗвития Педагогической реФлексии 
как ПроФессионалЬной коМПетенЦии  

БудуЩего Педагога

В статье обоснована актуальность вопросов, связанных с 
технологиями развития педагогической рефлексии, условиями, 
обеспечивающими результативное использование этих технологий 
в профессиональном становлении и развитии будущего педагога. 
Основная идея, определяющая реализацию технологии развития, 
опирается на положение о том, что подготовка будущих педагогов 
к педагогической деятельности в рамках гуманизации образования 
может эффективно осуществляться при условии целенаправленного 
формирования у них основ профессиональной рефлексии, позволяющей 
реализовывать способность к прогнозированию, проектированию, 
осуществлению и анализу своей профессиональной деятельности. 
Таким образом, нами сделан акцент на теоретический и практический 
анализ использования технологии рефлексивного обучения, способов 
обеспечения пространства для ее осуществления при соблюдении 
определенных принципов.   

Результаты аналитического этапа исследования привели к 
выводу о необходимости реализации технологии формирования 
основ профессиональной рефлексии на этапе обучения, которая 
может научить будущих специалистов   задумываться о 
своем предназначении, развить способность осуществления 
работы по саморазвитию и профессиональному становлению в 
соответствии с потребностями самой личности, социума и будущей 
профессиональной деятельности. Данные технологии создают 
особое рефлексивное пространство, в котором более результативно 
осознаётся педагогом профессиональная индивидуальность и 
развивается технологическая готовность педагогов к широкому 
использованию рефлексии в образовательном процессе.   

Ключевые слова: педагогическая рефлексия, методы диагностики, 
технологии развития рефлексии, образовательный процесс, 
профессиональные компетенции, механизмы рефлексирования.
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TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL REFLECTION DEVELOPMENT 
AS A PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER

The article substantiates the relevance of issues related to technologies 
for the development of pedagogical reflection, conditions that ensure 
the effective use of these technologies in the professional formation and 
development of the future teacher. The main idea that determines the 
implementation of development technology is based on the provision that 
the training of students for pedagogical activity within the framework of 
humanization of education can be effectively carried out provided that 
they purposefully form the foundations of professional reflection, which 
allows them to realize the ability to predict, design, implement and analyze 
their professional activities. Thus, we have focused on the theoretical and 
practical analysis of the use of reflexive learning technology, ways to 
provide space for its implementation in compliance with certain principles.

The results of the analytical stage of the study led to the conclusion 
that it is necessary to implement the technology of forming the foundations 
of professional reflection at the training stage, which can teach students 
to think about their purpose, develop the ability to carry out work on self-
development and professional formation in accordance with the needs of 
the individual, society and future professional activity. These technologies 
create a special reflective space in which the teacher is more effectively 
aware of his professional individuality and develops the technological 
readiness of teachers for the wider use of the reflective process in teaching.

Keywords: pedagogical reflection, diagnostic methods, reflection 
development technologies, educational process, professional competencies, 
reflection mechanisms.
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ОПыТ ПРИмЕнЕнИЯ ИнФОРмаЦИОнныХ ТЕХнОЛОГИЙ 
ПРИ КОнТРОЛЕ И ОЦЕнКЕ знанИЙ ПО ДИСЦИПЛИнЕ 
«ИнОСТРанныЙ ЯзыК»

В статье рассмотрен вопрос использования компьютерных 
информационных технологий при контроле и оценке знаний. Оценка 
знаний обучаемых, а вместе с этим и качества всего процесса обучения 
является одним из основных факторов повышения эффективности 
образовательного процесса, то есть именно тем ключевым моментом, 
к чему стремится каждый преподаватель. Процесс обучения 
иностранному языку в военном вузе отличается от общепринятого 
(гражданского), так как присутствует важный компонент – 
необходимость обеспечения индивидуального подхода к каждому 
обучаемому, особенно при проведении качественного и количественного 
анализа знаний и умений курсантов. Как бы ни фатально звучало в XXI 
веке, но военный вуз в связи со своей ведомственной режимностью не 
может позволить использование повсеместно распространённых ELT 
технологий в связи с ограниченностью (отсутствием) интернета, и 
соответственно всех компьютерных онлайн технологий, завязанных 
на использовании и применении разработанных ресурсов. Поэтому, 
анализ знаний и умений, а вместе с этим и оценивание качества 
обучения – это  сложный, трудозатратный и длительный процесс. 
Использование компьютерных технологий значительно облегчает 
проведение анализа и повышает информативность результатов.

В статье раскрываются формы и методы контроля, 
предлагаются варианты использования программных оболочек для 
создания тестовых и иных заданий по дисциплине «Иностранный 
язык».  Статья носит более информативный характер с целью 
распространения опыта применения информационных технологий 
при контроле и оценке знаний по дисциплине «Иностранный язык».

Ключевые слова: учебный процесс, контроль знаний, виды 
контроля, тестовый контроль, тест.

введение
В целях реализации послания главы государства народу Казахстана 

«новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции» в ввузах ведется реформа по цифровизации учебного 
процесса, целью которой является построение единого информационного 
пространства, автоматизации учебно-воспитательного процесса, повышения 
качества обучения военных специалистов  [1].

Учитывая переход мирового сообщества к глобальному цифровому 
информационному пространству и возникновению новых знаний, 
модернизация учебного процесса академии также основывается на 
нововведениях, преобразованиях в содержании и технологиях подготовки 
будущих офицеров, на активном внедрении различных эффективных форм 
и методов, так как переход от традиционных форм обучения и контроля к 
применению информационных компьютерных технологий соответствует 
требованиям современного общества и общей концепции модернизации и 
компьютеризации всей системы образования. 

В  последнее время особенно в условиях пандемии «Covid-2019» в 
пограничной академии Кнб РК отмечается тенденция к более широкому 
использованию тестирования как формы контроля.  

современные компьютерные информационные технологии находят 
широкое применение в образовательном процессе, в том числе и в ходе 
обучения иностранным языкам. неслучайно образовательная сфера 
стоит на одном из первых мест по внедрению новейших компьютерных 
мультимедийных систем обучения [2].

современные информационные и коммуникационные технологии 
повышают эффективность освоения использованного материала. применение 
информационных технологий на контрольно-оценивающем этапе (тесты и 
тестовые задания) должно быть активно внедрено в процесс обучения по 
всем дисциплинам, так как они дают возможность выполнять различные 
виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.

несмотря на то, что техническая оснащенность кафедр и классов 
академии  специализированными техническими средствами достаточная, 
не все преподаватели в полной мере используют потенциал имеющихся 
технических средств, сводя проблему к одному – отсутствию постоянного 
и масштабного доступа к интернету. Руководством академии принимаются 
меры по совершенствованию данной работы: организуются разнообразные 
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курсы для преподавателей, мастер-классы с демонстрацией инновационных 
методик, но все еще остается проблемой, то, что современное интерактивное 
оборудование используется только для демонстрации слайдов, а в 
рамках текущего контроля знаний ограниченно используются «летучки», 
письменные работы и в лучшем случае тесты с использованием самых 
простых элементов программной оболочки My Test.

В данной статье раскрывается одно из перспективных направлений развития 
компьютерных технологий в образовании – порядок разработки и использования 
специализированных тестов для проверки знаний. Рассмотрены возможные 
варианты использования информационно-коммуникационных технологий на 
этапе контроля и оценки в процессе образовательной деятельности, применяемые 
на кафедре иностранных языков, принципы которых также успешно могут быть 
внедрены в учебных процесс по другим дисциплинам.

Материалы и методы
так как цель данной статьи заключается в распространении имеющего 

опыта применения ряда информационных технологий при контроле и оценке 
знаний по дисциплине «иностранный язык», а также принципов разработки 
тестов и тестовых заданий, то основным методом исследования является 
анализ публикаций различных авторов, метод обобщения, синтеза и др. 

отмечая многоаспектность проблемы оценки качества обучения в 
преподавании иностранных языков интересны исследования И. Ю. ессиной 
[3] и е. н. Вороновой [4]. В исследованиях данных авторов указывается, 
что «контроль с использованием информационных технологий и систем 
обеспечивает возможность самоконтроля и мотивации самообучения, но этот 
вид контроля уступает письменному и устному контролю в отслеживании 
индивидуальных способностей и креативного потенциала обучаемого. его 
желательно сочетать с устной беседой» 

Исследуя тему использования информационных технологий при 
контроле и оценке знаний по дисциплине «иностранный язык» в различных 
источниках, интересны утверждения антиповой а. н., Квашниной с. И., 
новиковой с. о. о том, что «автоматизированный контроль знаний 
позволяет решать многие проблемы: работать практически с любым 
количеством обучаемых, проводить различные видыконтроля знаний, быстро 
анализировать результаты контроля, контролировать качество обучения и 
повышать оьективность контроля знаний» [5].

абрамов е. В., смыковская т. К.  при создании тестовых оболочек 
как средств оперативного рубежного контроля предлагают пользоваться 
программой Ms excel, как одним из самых простых инструментов для 
создания тестирующих продуктов [6].

результат и обсуждение
Иностранный язык занимает особое место в ряду общеобразовательных 

дисциплин, так как именно он позволяет приобщиться к культуре, истории 
и традициям стран изучаемого языка, речевым особенностям людей, 
говорящих на нем. Цель обучения иностранному языку в пограничной 
академии построено на овладении курсантами языковыми, речевыми, 
социокультурными навыками и знаниями, которые обеспечат эффективное 
общение будущего офицера в профессиональной среде посредством 
письменной и устной коммуникации. очевидно, что информационно-
коммуникативные технологии предлагают выгодные варианты воплощения 
целевых установок и творческих идей, поэтому в учебном процессе 
большое значение уделяется их применению. основными направлениями 
их использования при изучении английйского языка на кафедре являются: 

– применение компьютерных образовательных программ, которые 
позволяют обучать письму, грамматике, произношению, а также 
осуществлять контроль усвоения грамматических тем и лексики: essential 
grammar in Use, Headway I-Tools. 

 – использование презентаций как для обьяснения нового материала, 
закрепления с сопровождением тематического рисунка или фотографии, и 
как формы контроля знаний, например презентаций-проектов учащихся, в 
которых отражены их знания по изученной теме; 

– творческие проекты в форме электронных презентаций на основе [7].
Контроль знаний обучаемых-один из важных элементов обучения 

является. объектом контроля  является уровень сформированности 
коммуникативной компетенции обучаемых, т.е. их умение пользоваться 
всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением, 
письмом. следовательно, ведущими составляющими контроля здесь 
выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и 
письма на основе материалов по лингвострановедческой направленности 
изучаемого языка, а также материала по специальности.

Рассматривая понятие «контроль» в методике обучения иностранным 
языкам встречаются такие термины, как «evaluation» – наиболее общий 
термин, подразумевающий систематический сбор информации о ходе 
учебного процесса, при этом функция контроля, в основном, управляющая, 
корректирующая. «assessment» – оценка уровня иноязычной письменной 
компетенции, при которой функция контроля – оценочная, осуществляемая 
по итоговым работам и «testing» – в широком значении используется в 
англоязычной методике как синоним всех вышеупомянутых терминов и 
соответствует русскому слову «контроль» [4, с. 190–192]. 
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безусловно, самым распространенными средствами контроля и оценки 
образовательных результатов обучающихся являются тесты и тестовые 
задания. они дают возможность выполнять такие виды контроля, как: 
входной, промежуточный и итоговый. В научной литературе по данной теме 
существует следующая классификация тестов:  электронные, обучающие и 
аттестующие тесты [4, с. 192].

В педагогической литературе постоянно обсуждается качество и 
эффективность применения тестирования. противники приводят свои 
доводы [8]. сторонники же – выделяют преимущества тестирования. 
Вариантом решения является использование тестирования в сочетании с 
традиционными методами проверки.

на сегодняшний день в условиях интеграции военных специальных 
учебных заведений Кнб РК учеными академии организована работа по 
переходу к новому способу организации учебного процесса. сущность данного 
способа заключается в том, что содержание обучения структурируется в 
автономные оранизационно-методические блоки-модули, содержание и обьем 
которых могут варьироваться в зависимости от целей. Ключевым элементом 
модульного обучения является системный контроль достижений обучаемых, 
где формой контроля, как правило, выступает тест. предварительная итоговая 
оценка складывается из общего количества оценок в результате текущего, 
промежуточного, рубежного и итогового тестового контроля, проводимого 
на протяжении и в конце каждого модуля, а также всех модулей.

В связи с повсеместной компьютеризацией образовательного процесса 
чаще практикуется компьютерное тестирование.  орел е. и прохоров а. 
предлагают следующие варианты тестовых контрольных мероприятий: 
«автоматический», «полуавтоматический», «автоматизированный» [9].

одним из доступных и применяемых на кафедре инструментов является 
компьютерная программа «reward», и созданная по ее подобию автономная 
программа-база имеющихся материалов и заданий, списка личного состава 
и графика проведения всех контролей. примечательно, что в ней имеется 
электронный журнал учета работы. В учебный процесс включены виды 
и средства обучения иностранному языку при изучении модуля: рабочий 
учебник, материалы, обучающие компьютерные программы, слайды, задания 
для работы с текстами, электронная библиотека, тесты. 

оптимально в данной программе проводится промежуточный 
контроль. он представляет собой общую сумму процентов от выполненных 
заданий, полученную между первым и последним модульными уроками. 
при его проведении разрешается проверить себя по «ключу», но за 
повторное использование снимаются баллы. Это стимулирует курсантов к 

самостоятельному поиску решения проблемы и способствует систематизации 
знаний по теме. К сожалению, использование данной программы ограничено 
тематикой и возможностью применения в условиях отсутствия локальной 
сети, связывающей все рабочие станции курсантов, но замысел, программное 
исполнение и алгоритм работы очень познавателен [4, с. 195].

тесты по дисциплине составляются по программе или пройденному 
языковому материалу и содержат задания на знание лексики, грамматики, 
военной терминологии, и используются для проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля. проверка и оценка знаний выполняет 
три основные функции: контролирующую, обучающую и воспитательную [10].

«тесты только тогда будут способствовать достижению задач обучения, 
когда они хорошо и грамотно составлены, тщательно отобран материал и выбран 
формат тестовых заданий, исключены технические дефекты тестовых заданий, 
т.е. исключены слишком сложные или слишком простые задания» – утверждают 
зарубежные методисты Кейс сьюзан М., свэнсон дэвид б.  [11]. для выполнения 
данных требований необходимо всегда помнить правила их составления. 

одним из самых простых инструментов для создания тестов является 
программа Ms excel. подробное описании методики создания тестирующего 
электронного образовательного ресурса средствами Ms excel, с помощью 
которой можно составить различные виды тестов, по разнообразным 
дисциплинам [6, с. 14]. подобные тесты и внедрить их в учебный процесс 
совершенно не трудно, даже начинающему пользователю компьютера. 

также активно применяется и при создании различных тестовых заданий 
и контрольных упражнений доступная на кафедре электронная оболочка Hot 
potatoes. Хочется отметить, что использование тестов, созданных в программе Hot 
potatoes, изменяют привычное проведение учебного процесса, как для курсантов, 
так и для преподавателей. преподаватель сможет сразу увидеть результаты 
работы обучаемых, так как в конце прохождения каждого из тестов появляется 
оценка в процентах. В ходе выполнения можно пользоваться автоматическими 
подсказками, которые, правда, снижают итоговый результат. программа Hot 
potatoes добавит в учебный процесс больше интерактивности, упростит его [12].

выводы
необходимо отметить, что применение информационных технологий 

в учебном процессе академии стимулирует не только курсантов, но и 
преподавателей на творческое проявление своих способностей, генерирование 
новых идей, создание новых, интересных заданий. правильное, корректное 
составление тестов является диагностическим, отражающим креативность и 
уровень интеллекта преподавателя, степень его профессиональных знаний 
и педагогического мастерства, способности вычленять главное как при 
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обучении, так и в контрольно-оценочной деятельности. Как верно подметила 
л. В. Кочергина: «Удачно составленный тест – вершина методического 
творчества педагога. применение тестов в обучении – тест на умение 
преподавателя создать творческую атмосферу в процессе учебы, внести 
состязательность, заинтересованность, включать самооценку обучаемого 
как мотив к познанию, активной работе на занятии» [2, с. 44].  

Внедряемая в образовательную деятельность система контроля качества, 
разработка оценочных средств должна основываться на продуманной системе 
предварительного, текущего, промежуточного и итогового контроля. применение 
различных форм контроля на основании использования информационных 
технологий последовательно реализуемая по дисциплине «Иностранный 
язык», не только способствует успешности обучения, но и повышает уровень 
мотивации при в изучении иностранного языка. В таком амплуа тестирование 
– вариант организации учебного процесса, когда воплощаются все функции и 
обучение и воспитание являются неразрывным целым.
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«Шет тілі» ПӘні БойынШа БіліМді Бақылау ЖӘне 
Бағалау кеЗінде ақПараттық теХнологияларды 

қолдану тӘЖіриБесі

Осы мақалада білімді бақылау және бағалау кезінде компьютерлік 
ақпараттық технологияларды қолдану мәселесі қарастырылады. 
Оқушылардың білімін бағалау, сонымен бірге бүкіл оқу процесінің 
сапасы білім беру процесінің тиімділігін арттырудың негізгі 
факторларының бірі болып табылады, яғни әр мұғалімнің ұмтылатын 
негізгі мәселе. Әскери білім беру орнында университетте шет тілін 
оқыту процесі жалпы қабылданған (азаматтық) процесстен тілден 
ерекшеленеді, өйткені онда маңызды компонент бар – әр оқушыға 
жеке тіл табуды көзқарасты қамтамасыз ету қажеттілігі, әсіресе 
курсанттардың білімі мен дағдыларына сапалы және сандық талдау 
жүргізу кезінде. XXI ғасырда қаншалықты қайғылы көрінсе де, әскери 
жоғары оқу орны өзінің ведомстволық тәртібіне байланысты 
Интернеттің шектеулілігі (болмау) салдарынан байланысты барлық 
жерде таралған ELT технологияларын және тиісінше әзірленген 
ресурстарды пайдалануға және қолдануға байланысты барлық 
компьютерлік онлайн технологияларды пайдалануға мүмкіндік бере 
алмайды. Сондықтан білім мен дағдыларды талдау, сонымен бірге 
оқыту сапасын бағалау – бұл күрделі, көп еңбекті қажет ететін 
және ұзақ процесс. Компьютерлік технологияны қолдану талдауды 
жеңілдетеді және нәтижелердің ақпараттық мазмұнын арттырады.

Мақалада бақылаудың нысандары мен әдістері ашылады, «Шет 
тілі» пәні бойынша тестілік және өзге де тапсырмаларды жасау 
үшін бағдарламалық қабықшаларды пайдалану нұсқалары ұсынылады. 
Мақала «Шет тілі» пәні бойынша білімді бақылау және бағалау 
кезінде ақпараттық технологияларды қолдану тәжірибесін тарату 
мақсатында ақпараттық сипатқа ие. 

Кілтті сөздер: оқу процесі, білімді бақылау, бақылау түрлері, 
тесттік бақылау, тест.
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EXPERIENCE IN THE USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
IN THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE IN THE DISCIPLINE 

«FOREIGN LANGUAGE»

The article reveals the usage of computer information technologies 
in the control and evaluation of knowledge. The assessment of students’ 
knowledge, and at the same time the quality of the entire learning process, 
is one of the main factors in improving the effectiveness of the educational 
process, that is, exactly the key point that every teacher focuses on. The 
process of teaching a foreign language in a military university differs from 
the generally accepted (civilian) one, since there is an important component 
– the need to ensure an individual approach to each student, especially 
when conducting a qualitative and quantitative analysis of the knowledge 
and skills of cadets. No matter how fatal it may sound in the XXI century, 
but a military university, due to its departmental regime, cannot allow the 
use of ubiquitous ELT technologies due to the limited (lack of) Internet, and 
accordingly all online computer technologies tied to the use and application 
of developed resources. Therefore, the analysis of knowledge and skills 
and at the same time the assessment of the quality of training is a complex, 
labor-intensive and lengthy process. The use of computer technology greatly 
facilitates the analysis and increases the information content of the results.

The article reveals the forms and methods of control, offers options for 
using software shells to create test and other tasks in the discipline «Foreign 
language». The article is more informative in order to disseminate the 
experience of using information technologies in the control and assessment 
of knowledge in the discipline «Foreign language»

Keywords: educational process, knowledge control, types of control, 
test control, test.
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ЦИФРЛыҚ ТЕХнОЛОГИЯ ЖаҒДаЙынДаҒы 
ҚаШыҚТыҚТан ОҚыТУДы ІСКЕ аСыРУДа 
БОЛаШаҚ ӘЛЕУмЕТТІК ПЕДаГОГТЕРДІ ДаЯРЛаУ 
мЕн ОҚыТУДыҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жоғары  білім берудің бұдан әрі дамуы білім алушыларды 
дайындау және олардың білім деңгейлерін бақылау процесіне 
ауқымды түрде компьютерлік және ақпараттық технологияларды, 
ақпараттық жүйелерге қосуды қамтамасыз ететін жаппай 
цифрландыру, нарыққа компьютерлік оқу бағдарламаларын, оқу 
бағдарламалары бар платформаларын көптеп енгізу арқылы 
жүзеге асырылады. Осыған сәйкес, аталмыш мақалада цифрлық 
технологиялар жағдайындағы  қашықтықтан оқытуды іске асыруда 
болашақ әлеуметтік мамандардың қоғам талаптарына сай дамуын 
қамтамасыздандырып, бұл сапаны өздігінен тиімді дамытудың 
педагогикалық-психологиялық шарттарын айқындауға мүмкіндік 
беретін цифрлық платформалардың қызметі қарастырылған. 
Материалдар мен әдістер бөлімінде қолданыстағы онлайн-білім беру 
және интерактивті платформалардың құрылымы мен мазмұнын 
талдау негізінде «Nearpod» және «ZOOM» платформаларында 
болашақ әлеуметтік педагогтерді оқыту дәрістері әзірленіп, 
ұйымдастыру тәжірибесі ұсынылады. Сондай-ақ, болашақ 
әлеуметтік педагогтерді оқытуда аталмыш платформалардың 
тиімділігі мен мүмкіндіктері үш кезеңде жүргізілген эксперименттік 
жұмыс барысында тексерілді: айқындаушы, қалыптастырушы және 
бақылау-бағалау. Аталмыш платформаларды қолдана отырып, 
педагогтің цифрлық құзыреттіліктерді меңгеру бөлігіндегі іскерлігі 
біздің еліміздің экономиканың барлық салаларын, соның ішінде 
білім беру саласын жаппай цифрландыруға көшу жағдайында тек 
қажеттілікке ғана емес, сонымен қатар шұғыл және де маңызды 
қажеттілікке айналып отыр. Бұл жағдайда оқытушының міндеті 
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студенттерге өз пәні бойынша қажетті білім берумен қатар, 
сондай-ақ, цифрландырумен және білім беру процесіне цифрлық 
технологияны кеңінен енгізумен байланысты еліміздің білім беру 
жүйесін модернизациялау жағдайында сапалы білім беретін сандық 
мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

Кілт сөздер: цифрлық технология, болашақ әлеуметтік маман, 
қашықтықтан оқыту, әлеуметтік педагог, оқу процесі, «ZOOM» 
платформасы, «Nearpod».

кіріспе
Қазіргі кезде егемен еліміз Қазақстан Республикасында жоғары сапалы 

білім берудің жаңаша әрі заманауи жүйесі қалыптасуда. бұл үдерістің 
жүзеге асырылуы мемлекетіміздің әлемдік білім беру орталықтарына енуіне 
бағыттайды, бастама береді. жалпы білім беру жүйесі деп әр елдің даму 
болашағын айқындайтын, халықаралық дәрежеге жетудің негізгі бағыттарын 
көрсететін біртұтас құрылымды атайды. осы білім беру жүйесінің алдыңда 
үлкен бір мақсат тұр. ол мақсат – қазіргі заман қоғамының қарқынды 
өзгерістерінің артынан ілесе алатын және бәсекеге қабілетті жаңа ұрпақ 
тәрбиелеу, жаңа адам қалыптастыру және олардың сана-сезімдерін дамыту 
болып табылады.

заманауи қоғамның қалыптасу дәуірінде адамның зияткерлік 
және шығармашылық әлеуетінің маңызы едәуір артқан кезде, цифрлық 
технологиялар жағдайындағы қашықтықтан оқыту үдерісі білім беруде елеулі 
орын алып отыр. осыған сәйкес, қазіргі уақытта заманауи болашақ әлеуметтік 
педагогтерді оқыту теориясы мен әдістемесі саласындағы көптеген зерттеулер 
креативтілікті, дербестікті дамытуға және ең алдымен құзыреттіліктерді 
арттыру үшін, сондай-ақ қашықтықтан оқытуда студенттермен жұмыс 
істеу кезінде оң нәтижелерге қол жеткізу үшін ең оңтайлы цифрлық 
технологияларды пайдалануға арналған. Мұның бәрі болашақ әлеуметтік 
педагогтердің өздігінен білім алуына, өзіндік жұмыс процесінде жеке және 
кәсіби түрде өзгеруіне мүмкіндік беретін дидактикалық жағдайларды 
табуының қажетті шарты болып табылады [1, б. 32–34]. 

педагог болашақ әлеуметтік студенттерге ғаламдық интернет желісінен 
қосымша білім алу үшін цифрлық технологияларды сауатты пайдалану 
дағдыларын, ең бастысын үлкен көлемдегі ақпараттан бөліп көрсете 
білу, әртүрлі мәселелерді шешу кезінде қажетті материалдарды таба білу 
қабілеттерін үйрете білуі керек. Мұның бәрі болашақ әлеуметтік педагогтің 
тұлғасының үнемі өзін-өзі жетілдіруі және өзін-өзі дамытуы үшін қажет. 
бұл процесс болашақ әлеуметтік педагогтің өзі цифрлық технологияны 

қолдана отырып, технологиялық дағдыларды және практикалық дағдыларды 
жетік меңгерген, оларды оқу процесінде қолдану үшін ақпараттық-
коммуникациялық құралдармен жұмыс істеу әдістемесін білетін және 
қолдана алатын жағдайда ғана тиімді болады [2].

Қазіргі уақытта әлемде қоғам өмірінің барлық саласында инновациялық 
қызмет маңызды орын алады. заманауи білім беру жүйесі бастамашылығын, 
шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі мен стандартты емес шешімдерге 
қабілетін таныта отырып, өзінің бәскеге қабілеттілігін таныта алатын 
экономикалық қарым-қатынасқа қатысушыларды тәрбиелеуде жетекші 
орын алады. Қазіргі әлемде, жас ұрпақ интернетте яғни, көп уақытты 
компьютерлер, планшеттер, смартфондар алдында өткізеді. сондықтан 
болашақ әлеуметтік педагогтерді цифрлық технологиялар жағдайында 
қашықтықтан оқытуда онлайн-білім беру платформаларын пайдалану 
мәселесі өзекті болып отыр [3].

Интернетте оқу процесінде дұрыс және ұтымды пайдалануға мүмкіндік 
беретін онлайн оқыту платформаларының әртүрлі формалары мен түрлері бар.

Қашықтықтан оқытудың жетістігі оқытушының студенттерді оның 
қатысуынсыз алаңдатпау қабілетіне байланысты. жаңа тақырып бойынша 
материал электронды түрде немесе электронды оқулық түрінде қашықтықтан 
оқыту курсында баспа түрінде ұсынылады. дәрістің негізгі элементі форум 
немесе чат болып табылады, осылайша оқытушы жаңа тақырыпты студенттер 
назарына ұсына алады [4, б. 58]. 

Материалдар мен әдістер
жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, қолданыстағы 

онлайн-білім беру және интерактивті платформалардың құрылымы мен 
мазмұнын талдау негізінде «nearpod» және де «ZooM» тиімді және 
қарапайым құралын таңдауға мүмкіндік бергенін атап өткен жөн. Zoom-бұл 
бейнеконференцияларға, вебинарларға және басқа да ұқсас онлайн-шараларға 
арналған платформа. Кездесуді тіркелген кез келген адам ұйымдастыра алады 
[5]. тегін тіркелу 40 минутқа созылатын бейнеконференцияны өткізуге 
мүмкіндік береді. бағдарлама жеке және топтық сабақтарға жарайды. 
студенттер түрлі құрылғылардан – компьютерлерден, планшеттерден, 
телефондардан қол жеткізе алады. бейнеконференцияға немесе конференция 
идентификаторына сілтеме бар кез келген адам қосыла алады. 

сонымен қатар, «nearpod» – бұл оқытушыларға дәріс барысында 
презентациялар жасауға және студенттермен бөлісуге мүмкіндік беретін 
онлайн-платформа. яғни, жай ғана электрондық пошта немесе әлеуметтік 
желілер арқылы презентация кодын жіберу қажет, ал студенттер ұялы 
телефондары немес ноутбук арқылы жалпы әрекетке қосылады. оқытушы 
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слайдтарды аралап, сабақтың қарқынын белгілейді, студенттерді 
шығармашылық тапсырмаларды орындауға тартып және нақты уақыт 
режимінде нәтижені қадағалайды [6, б. 32–34].

зерттеу барысында цифрлық платформаларға («nearpod» және 
«ZooM») кешенді талдау жасалынды. 

болашақ әлеуметтік педагогтердің дайындау үдерісінің нәтижесін 
анықтауда келесі эмперикалық әдістер қолданылды: оқу үдерісін 
бақылау, сауалнама. студенттермен жүргізілген әдістерге математикалық 
статистикалық өңдеу қолданылды.

нәтижелер және талқылау
осы құралдардың платформаларында болашақ әлеуметтік педагогтерді 

оқыту дәрістері әзірленіп, тәжірибелік жұмыс ұйымдастырылды. аталмыш 
жұмыс барысы л. н. гумилев атындағы евразия Ұлттық университетінде 
студенттермен практикалық жұмыс барысында пайдаланылды. сондай-ақ, 
білім беру платформаларының тиімділігі мен мүмкіндіктері үш кезеңде 
жүргізілген эксперименттік жұмыс барысында тексерілді. Экспериментке 
евразиялық ұлттық университетінің «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану кафедрасында» спс-31 топ студенттері (11 студент) қатысты.

Қалыптастыру кезеңінде студенттер екі топқа бөлінді (әр топта 6 және 
5 адамнан). бірінші топқа «ZooM» платформа арқылы арнайы дайындалған 
дәріс және олар үшін нақты уақыт режимінде тапсырмаларды орындау 
үшін өздерінің смартфондары мен планшеттік компьютерлерін пайдалану 
ұсынылды (1-сурет).

сурет 1 – «ZooM» платформа арқылы арнайы дайындалған дәріс

екінші топқа келесідей тапсырма берілді, яғни бірінші топқа берілген 
тапсырмаларды (жазбаша немесе ауызша) дәстүрлі түрде орындау. айта 
кету керек, бірінші топ студенттерінің мотивациясының бастапқы деңгейі 
әлдеқайда жоғары болды, өйткені оларға жаңа жұмыс түрі ұсынылды, 
сонымен қатар олардың қолында өз гаджеттері болды (1-кесте). екінші 
топта студенттер тапсырмаға ынта-жігерсіз жауап берді, өйткені жаңа 
ақпаратты үйренудің бұл әдісі дәстүрлі дәрістерде жиі қайталанған болатын. 
студенттердің бірінші айдағы өзіндік жұмысының нәтижелерін, оларды 
бағалауды талдай отырып, студенттердің оқудағы жетістіктері туралы келесі 
мәліметтерді бөліп көрсете аламыз (1-диаграмма).

Кесте 1 – 2021 жылдың наурыз айындағы студенттердің өзіндік жұмысының 
нәтижелері

№ студенттердің тапсырмаларды орындау 
нәтижелері

топтар бойынша орташа 
балл

1 топ
(6 студент)

 2 топ
(5 студент)

1 жазбаша тапсырмалардың нәтижелері (ең 
көбі 20 ұпай) 15 ұпай 11 ұпай

2 тақырыпты талқылаулардың нәтижелері 
(ең көбі 20 ұпай) 11 ұпай 10 ұпай

3 тақырып бойынша  тапсырмаларды 
құрастыру (ең көбі 20 ұпай) 14 ұпай 11 ұпай

4
аяқталған бөлім бойынша қосымша 
материалды өз бетінше іздеу нәтижелері 
(ең көбі 20 ұпай)

15 ұпай 9 ұпай

5 Қ о р ы т ы н д ы  т а п с ы р м а  н е г і з і н д е 
презентация жасау (ең көбі 20 ұпай) 17 ұпай 12 ұпай

жалпы ұпай саны 72 ұпай 53 ұпай
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диаграмма 1 – 2021 жылдың наурыз айындағы 1 топ студенттердің өзіндік 
жұмысының нәтижелері

айта кету керек, 4 аптадан кейін студенттерге жаңа материалдарды 
ұсынудың жаңа әдісі өзгертілді. зерттеудің екінші қалыптастырушы 
кезеңінде эксперименттік топтың білім беру бағдарламасына дәстүрлі емес 
сабақтары мен салауатты өмір салтын, бала құқығы, болашақ әлеуметтік 
мамандардың құзыреттілігін қалыптастыру туралы білім негіздерін, сондай-
ақ әлеуметтік негіздер туралы білімді қамтитын теориялық сабақтар енгізілді. 

студенттердің дәрістерде  жағымды уәждерін қалыптастыру үшін 
бәсекелестік сипаттағы ойындар, слайд дайындау, жаттығу сабағы, тест 
сұрақтары және т.б. элементтер қосылған болатын.

бұл мәселені шешудің кешенді тәсілі ғана емес, дәстүрлі емес 
сабақтарды өткізудегі ең бастысы – студенттерге сабақтың мазмұнын кәсіби 
түрде жеткізе алу, яғни оқу материалын байытып, студенттердің өткен 
тақырыптарды бекітуге деген қызығушылығын ояту қажет. осыған орай, 
екінші топ студенттері (8 адам) «nearpod» жаңа бағдарламасымен жұмыс 
істеу ұсынылды. 

сурет 2 –  «nearpod» платформасы

студенттердің өзіндік жұмысының нәтижелері (салыстырмалы 
нәтижелер) төменде келтірілген (2-кесте).

Кесте 2 – 2021 жылдың сәуір айындағы студенттердің өзіндік жұмысының 
нәтижелері

№ студенттердің тапсырмаларды орындау 
нәтижелері

топтар бойынша орташа 
балл

1 топ
(6 студент)

 2 топ
(5 студент)

1 жазбаша тапсырмалардың нәтижелері (ең 
көбі 20 ұпай) 15 ұпай 14 ұпай

2 тақырыпты талқылаулардың нәтижелері 
(ең көбі 20 ұпай) 11 ұпай 13 ұпай

3 тақырып бойынша  тапсырмаларды 
құрастыру (ең көбі 20 ұпай) 14 ұпай 13 ұпай

4
аяқталған бөлім бойынша қосымша 
материалды өз бетінше іздеу нәтижелері 
(ең көбі 20 ұпай)

15 ұпай 12 ұпай

5 Қ о р ы т ы н д ы  т а п с ы р м а  н е г і з і н д е 
презентация жасау (ең көбі 20 ұпай) 17 ұпай 15 ұпай

жалпы ұпай саны 72 ұпай 67 ұпай
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Кестелерден көрініп тұрғандай, nearpod платформасын қолдана отырып, 
студенттердің өзіндік жұмысының тиімділігі жоғары болды.

диаграмма  2 –  2021 жылдың сәуір айындағы 2 топ студенттердің өзіндік 
жұмысының нәтижелері

сондай-ақ, студенттердің анонимді сауалнамасы жүргізілді, бұл 
студенттердің 95 %-дан астамы күнтізбелік жоспарда белгіленген тақырыптар 
бойынша дидактикалық материалдарды дәстүрлі түрде ұсынатын «nearpod» 
платформасында жұмыс істеуді таңдағанын көрсетті.

жалпы, ағылшын тілі сабақтарында «nearpod» интерактивті онлайн-
платформасын пайдалану барысында оқу бағдарламасының мақсаттарына 
сәйкес студенттер үшін тұтас курс құруға мүмкіндік туды. оқудың кез келген 
кезеңінде студенттің академиялық үлгеріміне сәйкес курстарды өзгертуге 
немесе толықтыруға болады. Мысалы, студент белгілі бір тақырыпты 
мерзімінен бұрын игерген кезде, қалған уақытты игерілген тақырыпқа 
жұмсамай, жаңа мазмұнды таңдай алады. сондай-ақ, онлайн-платформа 
бейне сабақтарды сақтауға және көруге мүмкіндік берді. бейнелерден 
басқа, платформа студенттің жұмысына толық талдау жасайды: оның 
аудиторияда сөйлеуі, реакция жылдамдығы, сөйлеу қарқыны, сөйлеудегі 
психоэмоционалды жағдай, тілдің әртүрлі аспектілерінде сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру және тағы басқалар. осылайша, біздің жағдайда «ZooM», 
«nearpod» онлайн-білім беру платформасын пайдалану: білім беру 
процесі субъектілерінің шығармашылық әлеуетін (оқытушы-студент), оқу 
уақытын пайдалану тиімділігін (тайм-менеджмент), жалпы студенттердің 

эмоционалды-психологиялық жағдайын арттыруға және оң әсер етуге 
мүмкіндік берді.

сауалнама нәтижелерін талдау көрсеткендей, қашықтықтан оқытуда да 
сабақтар мен бәсекелестік сипаттағы ойындарды, саяхат сабағын, жаттығу 
сабағын, слайд жасау, ашық ойындарға негізделген сабақты көптеген 
студенттердің дәрістерге деген негізгі уәждерінің мен қызығушылықтарының 
артуына ықпал етті. студенттердің көбісінің тапсырмаларды орындау ұпай 
сандарының 9–11-ден 14–15-ке  артқаннын аңғаруға болады.

жалпы, болашақ әлеуметтік мамандарды қашықтықтан оқытуда 
«ZooM», «nearpod» онлайн интерактивті платформасын пайдалану 
барысында оқу бағдарламасының мақсаттарына сәйкес студенттер үшін кез 
келген курсты құру мүмкіндігі пайда болды. оқытудың кез-келген кезеңінде 
студенттің үлгеріміне сәйкес курстарды өзгертуге немесе толықтыруға 
болады. Мысалы, студент белгілі бір тақырыпты жоспарланған мерзімнен 
бұрын игерген кезде, қалған уақытты игерілген тақырыпқа жұмсамай, 
жаңа мазмұнды таңдай алады. сондай-ақ, мысалға «nearpod» онлайн-
платформа бейне сабақтарды сақтауға және көруге мүмкіндік берді. 
Видеодан басқа, платформа оқушының жұмысына толық талдау жасайды: 
оның сабақта сөйлеуі, реакция жылдамдығы, сөйлеу қарқыны, сөйлеудегі 
психоэмоционалды жағдай, тілдің әртүрлі аспектілерінде сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру және тағы басқалар [7, б. 53].

сондықтан, жалпы алғанда, соңғы кезеңде, дәстүрлі типтегі сабақтармен 
салыстырғанда қашықтықтан оқытуда онлайн платформаны дұрыс пайдалану 
кезінде келесі ерекшеліктерді атап өтуге болады:

– оқытушының ае, студенттің де шығармашылық әлеуеті артты;
– оқу уақытын дұрыс пайдалану тиімділігі артты;
– ақпарат алмасу жылдам қарқынмен жүзеге асырылды;
– студент жай тыңдаушы емес, белсенді қатысушы болды;
– тақырыпты ашу, оқу материалының мазмұндық-мағыналық 

мағынасын жете меңгеру мүмкіндігі;
– дидактикалық материалдың түрлі формалары кеңінен қолданылды;
– оқу материалын меңгеруде студенттердің есте сақтау қабілеті артты;
– анимацияны, аудио және бейнематериалдарды пайдалана отырып, 

студенттерге эмоционалды-психологиялық әсер етті.
жалпы, тәжірибелік кезеңде «ZooM», «nearpod» онлайн-

платформасының артықшылығы ретінде оның студенттерге өз бетінше 
жұмыс істеуге, шығармашылық, логикалық ойлау қабілетін қоса алғанда, 
оқытуға студенттердің қызығушылығы мен белсенділігін арттыруға 
мүмкіндік беретін функцияларын атауға болады. 
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студенттердің сабақ өткізудегі түрлі әдістерге ынталандыру деңгейі          
К. Чернышенко әдісімен де анықталған болатын. студенттермен 
жүргізілген әр сабақ арнайы фото-бейнелері, «ZooM», «nearpod» онлайн-
платформаларында жұмыс жасау барысында арнайы скриншот бейнелері де  
түсірілген болатын. содан кейін ауқымды тәжірибе жұмысы жүргізілген соң, 
студенттерге фотосуреттер ұсынылған болатын.  содан кейін студенттерге 
қандай дәрістер көңілдерін шыққан суреттерді атауға ұсындым. зерттеу 
нәтижелері көрсеткендей, әр студент тек дәстүрлі дәрістер қана емес, 
сонымен қатар қашықтықтан оқытуда белсенді түрде «ZooM», «nearpod» 
онлайн-платформасында жүргізілген дәрістердерді таңдады.

айта кету керек, тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында 
студенттердің жауаптары оқуға деген мотивацияның күші оның құрылымы 
мен оқу мотивациясын басқаруда, сонымен қатар оқытушының кәсіби 
құзыреттілігін кәсіби игеруде жатыр [8, б. 83] 

қорытынды
Қорытындылай келе, қоғамның басты бағыттарының бірі-білім беру 

процесін ақпараттандыру екенін атап өткен жөн. білім беру процесінде жаңа 
ақпараттық технологиялар мен онлайн – платформаларды пайдалану білім 
беру сапасын арттыруға ықпал етеді [9]. 

оқытудағы жаңа тәсілдер ең қажетті педагогикалық мәселелердің 
шешімдерін іздеуді, ойлау еңбегін арттыруды, оқу процесін тиімді басқаруды 
қамтамасыз етеді. Қашықтықтан оқу процесінде жаңа технологияларды 
қолданудың басты ерекшелігі – бұл оқытушылар мен студенттерге тәуелсіз 
және бірлескен шығармашылық жұмыс үшін көбірек мүмкіндіктер береді, 
ал оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың интеллектіне, 
сезімдеріне, көзқарастарына әсер ете отырып, зияткерлік мүмкіндіктерін 
арттыруға ықпал етеді.

Қашықтықтан оқу процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу 
және оқу-тәрбие процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалану студенттердің өз мамандығына деген қызығушылығын арттыруға, 
шығармашылық шабытқа, ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға, кәсіптің 
сапасын арттыруға, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды 
даярлауға ықпал етеді. сондықтан оқу процесінде жаңа ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану, білім беру процесіне 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін енгізу, 
әлемдік білім беру кеңістігіне толық ену және халықаралық деңгейге шығу 
қоғам дамуының жоғары тиімді технологияларына негізделген жаңа білім 
беру стратегиясына көшу болып табылады [10, б. 124].
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осоБенности Подготовки и оБучения  
БудуЩиХ соЦиалЬныХ Педагогов При реалиЗаЦии 

дистанЦионного оБучения в условияХ  
ЦиФровыХ теХнологий

Дальнейшее развитие высшего образования будет 
осуществляться через повсеместную цифровизацию, повсеместное 
внедрение на рынок компьютерных учебных программ, платформ с 
учебными программами, обеспечивающих масштабное включение 
компьютерных и информационных технологий, информационных 
систем в процесс подготовки и контроля уровня знаний обучающихся. 
В соответствии с этим, в данной статье рассмотрена деятельность 
цифровых платформ, позволяющих определить психолого-
педагогические условия эффективного саморазвития этого 
качества, обеспечивая развитие будущих социальных специалистов 
в соответствии с требованиями общества при реализации 
дистанционного обучения в условиях цифровых технологий. В разделе 
«Материалы и методы» на основе анализа структуры и содержания 
существующих онлайн-образовательных и интерактивных 
платформ будут разработаны и предложены организационные 
практики обучения будущих социальных педагогов на платформах 
«Nearpod» и «ZOOM». Также эффективность и возможности 
данных платформ в обучении будущих социальных педагогов были 
проверены в ходе экспериментальной работы, проведенной в три 
этапа: констатирующий, формирующий и контрольно-оценочный. 
Умения педагога в части овладения цифровыми компетенциями 
с использованием данных платформ становятся не только 
необходимостью, но и насущной и важной необходимостью 
в условиях перехода к массовой цифровизации всех отраслей 
экономики нашей страны, в том числе сферы образования. В 
данном случае задачей учителя является формирование цифровой 
культуры, обеспечивающей качественное образование в условиях 
модернизации системы образования страны, связанной не только 
с предоставлением студентам необходимых знаний по своему 
предмету, но и с цифровизацией и широким внедрением цифровых 
технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: цифровые технологии, будущий социальный 
специалист, дистанционное обучение, социальный педагог, учебный 
процесс, платформа «ZOOM», «Nearpod».
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FEATURES OF TRAINING AND EDUCATION OF FUTURE  
SOCIAL EDUCATORS IN THE IMPLEMENTATION  

OF DISTANCE LEARNING IN DIGITAL TECHNOLOGY

Further development of higher education will be carried out through 
widespread digitalization, widespread introduction of computer training 
programs, platforms with training programs to the market, providing 
large-scale inclusion of computer and information technologies, 
information systems in the process of training and monitoring the level of 
knowledge of students. In accordance with this, this article examines the 
activities of digital platforms that allow determining the psychological 
and pedagogical conditions for effective self-development of this quality, 
ensuring the development of future social specialists in accordance with 
the requirements of society when implementing distance learning in digital 
technology. In the section «Materials and Methods», based on the analysis 
of the structure and content of existing online educational and interactive 
platforms, organizational practices for training future social educators on 
the «Nearpod» and «ZOOM» platforms will be developed and proposed. 
Also, the effectiveness and capabilities of these platforms in the training 
of future social educators were tested during experimental work carried 
out in three stages: ascertaining, forming and control and evaluation. 
The skills of a teacher in terms of mastering digital competencies using 
these platforms are becoming not only a necessity, but also an urgent and 
important necessity in the context of the transition to mass digitalization 
of all sectors of our country’s economy, including education. In this case, 
the task of the teacher is to form a digital culture that provides high-quality 
education in the conditions of modernization of the country’s education 
system, associated not only with providing students with the necessary 
knowledge in their subject, but also with digitalization and the widespread 
introduction of digital technologies into the educational process.

Keywords: digital technologies, future social specialist, distance 
learning, social pedagogue, educational process, «ZOOM» platform, 
«Nearpod».
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БІЛІм БЕРУ СаЛаСынДаҒы ТОЛыҚТыРыЛҒан 
ШынаЙыЛыҚ ӘДЕБИЕТТЕРІнЕ ШОЛУ

Білім беру саласында толықтырылған шынайылыққа (AR) көп 
көңіл бөлінуде. Көптеген AR жүйелері оқу зертханалық жағдайда 
жиі жүргізілетін эмпирикалық зерттеулер барысында кеңінен 
қолданылуда. Соңғы жылдары ерекше білім беру жағдайларын жасау 
үшін толықтырылған шынайылықты қолдануға қызығушылық артып 
келеді. Бұл мақалада білім беру мекемелеріндегі толықтырылған 
шынайылықтың қолданылуы, артықшылықтары, ерекшеліктері 
мен тиімділігі сияқты факторларды ескере отырып, білім беру 
мекемелеріндегі толықтырылған шынайылық туралы әдебиеттерге 
шолу жасалды. Web of Science, Scopus, Google Scholar әлеуметтік 
ғылымдардың дәйексөз индексінің деректер базасында 2019 жылдан 
2021 жылға дейін жарияланған 30 зерттеу жұмыстары талданды. 
Білім беру саласындағы қосымшалардың қолжетімділігіне қатысты 
зерттеулердің одан арғы тақырыптары айқындалды. Шолудың 
нақты мақсаты білім беру сценарийлерінде AR қосымшасын 
қолдануға қатысты әдебиеттерді зерттеу болды. Тиісті ғылыми 
зерттеулерді қамту үшін келесі зерттеу сұрақтары қойылды: 
Соңғы жылдарда AR мақалаларына сұраныстар бар ма? AR қолдану 
салалары қандай? AR-мен байланысты тағы қандай технологиялар 
қолданылады? Білім беру мекемелерінде AR қосымшаларын 
қолданудың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар? 
Сонымен қатар, білім берудегі кеңейтілген шындық технологиясын 
қолданатын эмпирикалық зерттеулерді қарастырамыз.

Кілтті сөздер: толықтырылған шынайылық, оқыту, білім беру, 
сандық технологиялар, пандемия, әдебиетке жүйелі шолу.
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кіріспе
CoVId-19 пандемиясы білім беру жүйесіне үлкен өзгеріс әкелді, 

мектептер мен университеттер есіктерін тарс жабуға мәжбүр болды. 2020 
жылдың наурызынан бастап ддҰ CoVId-19 пандемиясын жариялаған 
кезде 190-нан астам елде және барлық континенттерде 1,6 миллиард оқушы 
зардап шекті. Мектептер мен басқа оқу орындарының жабылуы әлемдегі 
оқушылардың 94 %, табысы төмен және орташа елдердегі 99 %-ға әсер етті [1].

пандемияның әсері мектептерді жабу шараларымен қатар, білім беру 
жүйелеріне үлкен қысым көрсетіп, оларды үздіксіз білім алу үшін шұғыл 
өзгерістер енгізуге мәжбүрледі. бұл электронды оқытудың айтарлықтай 
өсуіне әсерін тигізді, оқыту қашықтықтан және сандық платформаларда 
жүзеге асырылып, білім беру саласындағы инновациялар айтарлықтай 
дамыды [2]. 

онлайн платформалар дамыған елдердің барлығында дерлік 
пайдаланылды. Қашықтықтан оқыту құралдары білім алушыларға түсінікті, 
қолданысқа ыңғайлы болатындай етіліп таңдалынып алынды. онлайн 
платформаларды пайдаланып мұғалімдер нақты уақыт режиміндегі 
сабақтарды жүргізуге мүмкіндік алды. Мысалы, Францияда бұрыннан 
бар қашықтан оқыту бағдарламасы «Ma classe à la maison» (Менің үйдегі 
сабақтарым) бастауыш және орта мектептердің барлық оқушылары үшін 
қолжетімді болды [3]. грекияда мұғалімдер онлайн оқу құралдарымен бірге 
виртуалды сабақтар жүргізді [4]. 

Көптеген елдерінде оқытудың тағы бір танымал тетігі оқушыларға 
оқуын жалғастыру үшін білім беру контентін беретін телевизиялық 
бағдарламалар болды. тікелей эфирлер сонымен қатар онлайн режимінде 
оқуға жеткілікті ресурстары жоқ оқушыларға қол жеткізудің тәсілі болып 
табылды (білім және ғылым министрлігі, 2020 [30]). 

Қазақстанда қашықтықтан білім беру мынадай үш негізгі технологиялар 
бойынша жүзеге асырылды: желілік технология (автономды желілік курстар 
немесе виртуалды кафедралар, интернетті пайдаланатын университеттер); 
кейс-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту; тВ-технологиялар 
негізінде қашықтықтан оқыту [5].

Қашықтықтан оқыту кезінде онлайн платформалармен қатар 
виртуалды технологиялар қарқынды дамыды. Виртуалды шынайылық пен 
толықтырылған шынайылық технологиялары сыныпта оқу, техникалық 
бағыттарды зерттеу немесе оқуға көмекші құрал ретінде пайдаланылды 
[6]. нағыз пандемия уақытында толықтырылған шынайылық тереңдетіле 
зерттеліп, оқу сапасын арттыру құралы ретінде пайдаланылды. ar 
технологиясына негізделген оқыту ортасы зерттелген мазмұнды ұзақ 

мерзімді білім алушынының жадқа сақтау қабілетінің арқасында белсенді 
оқыту әдісі ретінде тиімді екені дәлелденді [7]. оқытушыларға ar-мен 
қызықты оқу тәжірибесін құру үшін құралдар мен ресурстар қолжетімді. 
сол себепті технологияларды кеңірек қолдану CoVId-19-дың білім беру 
жүйесіне тигізетін әсеріне инновациялық жауап болып табылды.

Цифрлық технологиялар саласындағы жетістіктер дәстүрлі оқу 
сыныбының құрылымын өзгертіп, оқу бағдарламасын жаңа деңгейге 
шығарды. толықтырылған шынайылық технологиясы оқытушылар мен 
студенттерге уақыт пен кеңістіктен тыс мамандандырылған материалдарға 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

соңғы онжылдықта ar технологиясы коммерциялық және ғылыми 
жобалар үшін тез арада өміршең бола бастады. Медицина, білім беру және 
имитациялық оқыту сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданысқа енді [8]. 

Материалдар мен әдістер 
оқу бағыттары мен білім беру деңгейінің кең спектрі үшін білім беру 

контекстінде ar қосымшалары өте тиімді болып табылады. сол себептіде болар 
ar қосымшалары туралы әдебиеттер күн өткен сайын артуда. бұл мақаланың 
нақты мақсаты соңғы жылдарда  жарияланған білім беру мекемелерінде 
толықтырылған шынайылықты қолдануға қатысты әдебиеттерге шолу 
жасау болып табылады. осы мақала арқылы білім беруде қолданылатын ar 
технологиясы туралы әдебиеттерге жүйелі шолу жасау арқылы сапалы зерттеу 
жұмысын жүргізу. Әдебиеттерге шолу – тақырып бойынша барлық тиісті 
зерттеулерді жан-жақты анықтап, бағалап, қорытындылау [9]. 

бұл шолуға арналған әдебиеттер көзі Web of science, scopus, google scholar 
дәйексөз индекстейтін танымал мәліметтер базасы болды. Уақыт аралығы 
2019 жылдан 2021 жылға дейін белгіленді. біз іздеу үшін «толықтырылған 
шынайылық» кілт сөзін қолдандық және 30 мақала осы шолудың зерттеу 
үлгісі ретінде таңдалынып алынды. зерттеу нәтижелерін қамтуы мүмкін соңғы 
немесе қазіргі әдебиеттерді зерттеуді жалпылау жүргізілді. ол жан-жақты 
іздеу мен сапаны бағалауды қамтамасыз етеді. жалпылау әдетте баяндау 
сипатына ие, ал талдау хронологиялық, тұжырымдамалық және тақырыптық 
болады [10]. Мазмұнды талдау әр мақаладан ақпарат алу үшін қолданылды. 
біз іріктеу топтарын, негізгі қатысушы елдерді, пәндік салаларды, ar түрін, 
қолданылатын зерттеу әдістерін және осы зерттеудегі 30 мақаласындағы ar 
тиімділігін талдадық және жіктедік.

нәтижелер және талқылау 
алғашқы қадам сипаттамалық талдау жасау. бүл қадамда соңғы үш 

жылда ar технологиясын қолданған зерттеу жұмыстары қарастырылды. Web 
of science, scopus, google scholar сияқты танымал дәйексөз алу базаларын 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://scholar.google.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://scholar.google.ru/
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зерттей отырып таңдалған 30 ar зерттеулерінің тек 6-ы 2019 жылы, ал 10-ы 
2020 жылы, ал 14-і 2021 жылы жарық көрген (1-сурет). осыған қарап жылдан 
жылға ar мақалаларына деген сұраныстың қаншалықты артқанын, әсіресе 
пандемия кезінде ar технологияларына байланысты мақалаларға өте көп 
дәйексөз келтірілгенін көруге болады.

Cурет 1 – жарық көрген ar мақалалар

30 ғылыми зерттеу жұмыстарын мазмұнды талдау әдісін қолдана 
отырып 2-суретте көрсетілгендей ar қолдану салалары жинақталды және 
бір-бірімен салыстыра отырып қазіргі таңда қай салада ar технологиялары 
жайлы мақалалардың өзекті екені қарастырылды. 

Cурет 2 – ar технологияларын қолдану аясы

30 мақаланың 40 %-ы білім беру саласындағы зерттеулерге арналған 
және бұл сала толықтырылған шынайылықты қолданудың ең көп 
зерттелген саласы болып табылды. сондықтан ar – бұл жаңа тақырып 
және білім берудегі ar зерттеуі бастапқы сатыда [11]. 2013 жылы буджак: 
«толықтырылған шынайылық (ar) білім беру қосымшаларында енді ғана 
пайда бола бастады», – деп атап өтті [12]. Математика, геометрия, география, 
экология, физика, химия пәндерінде зертханалық эксперименттерде ar 
технологияларын қолдану нақты әлемде немесе арнайы құрылғысыз көре 
алмайтын нәрселерді оқып, дерексіз немесе күрделі ұғымдарды үйренетін 
сабақтар үшін тиімділігін көрсетті. сонымен қатар, ar денсаулық сақтауда, 
инженерлік зерттеулерде және жеке кәсіптерде де кеңінен қолданысқа енген.

осы зерттеулердегі ar-дің негізгі артықшылықтары:
– кез-келген сандық құрылғыны пайдалана отырып үйрену мүмкіндігі;
– мобильді құрылғының салыстырмалы түрде төмен бағада болуы;
– білім беру контентінің ықшамдылығы мен көрнекілігі;
– оқу контентімен интерактивті өзара үйлесімі;
– практикаға бағытталған оқыту;
– білім алушы өзінің немесе оқу орны ұсынатын гаджетті пайдалана 

отырып қолжетімді білім алуы;
– қоршаған ортадағы болып жатқан процестер туралы түсініктің кеңеюі;
– типтік емес білім беру міндеттерін модельдеу мүмкіндіктерінің 

қалыптасуы;
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– ғылыми эксперименттерді жүргізуге ыңғайлығы;
– техникалық құрылғыларды және т.б. штаттық зертханалық 

жабдықтарды қажет етпеуі;
– өмір мен денсаулық үшін қатерсіздігі;
– әртүрлі процестер мен құбылыстарды зерттеуде арнайы ортаны 

қажетсінбеуі;
– сезім органдары арқылы қабылданатын оқудың білім алушылардың 

ынтасы мен қызығушылығын арттыруы;
– қашықтықтан оқу кезінде зертханалық жұмыстарды білім алушының 

өз бетімен жүргізуге ыңғайлылығы;
артықшылықтарымен қоса бірқатар кемшіл тұстары да бар:
– кейбір студенттерде ұялы телефондар мен планшеттердің болмауы;
– мобильді құрылғылардың шағын экрандары, батареяның тез 

зарядсыздануы;
– IT құрылғыларының жылдам өзгеретін нарығы, мобильді құрылғылардың 

ескірген үлгілері соңғы технологияларды қолдамауы мүмкіндігі;
– студенттің ұялы телефонын бақылаудың болмауы;
– қазақша толықтырылған шындықпен білім беру қосымшаларының 

болмауы;
– мұғалімдердің білім беруде ar технологиясын қолдануға психикалық 

дайын еместігі;
– студенттердің де, мұғалімдердің де ar жобаларымен жұмыс істеу 

тәжірибесінің болмауы.
қорытынды  
бұл мақалада біз 2019 жылдан 2021 жылға дейін Web of science, scopus, 

google scholar индекстейтін дәйексөз базаларында жарияланған мақалаларға 
шолу жасай отырып білім беру мекемелеріндегі ar технологияларына 
эмпирикалық зерттеулерді қарастырдық. Әдебиеттердің осы ауқымды 
шолуының нәтижелері ar білім беруде виртуалды оқыту үшін өзінің ерекше 
артықшылықтарын ұсынады деген болжамды қолдайды. ar қосымшасында 
әр түрлі салаларда көптеген әдебиеттер жарияланды. алайда, білім беру 
саласы үшін қазіргі ar зерттеулерінің жағдайы әлі де жас кезеңде. осы 
саладағы зерттеулер жалғасуы және білім берудегі ar қосымшаларының 
шынайы әлеуетін ашуға бағытталуы керек. Қорытындылай келе, біз осы 
зерттеудің нәтижелері білімге тиімді ar енгізудің маңыздылығын көрсете 
алады және болашақ зерттеулерге ықтимал бағыттар бере алады деп күтеміз.
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оБЗор литературы доПолненной реалЬности  
в оБласти оБраЗования

В последние годы растет интерес к использованию дополненной 
реальности (AR) для создания особых образовательных условий. 
В данной статье представлен обзор литературы о дополненной 
реальности в образовательных учреждениях с учетом таких 
факторов, как использование, преимущества, особенности и 
эффективность дополненной реальности в образовательных 
учреждениях. В базе данных индекса цитирования социальных 
наук Web of Science, Scopus, Google Scholar проанализировано 
30 исследовательских работ, опубликованных с 2019 по 2021 
год. Определены дальнейшие темы исследований, касающихся 
доступности приложений в сфере образования. Реальной целью 
обзора было изучение литературы, связанной с использованием 
приложения AR в образовательных сценариях. Чтобы охватить 
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соответствующие научные исследования, были заданы следующие 
исследовательские вопросы: есть ли запросы на статьи AR в последние 
годы? Каковы области применения AR? Какие еще технологии 
используются, связанные с AR? Каковы преимущества и недостатки 
использования AR-приложений в образовательных учреждениях? 
Кроме того, мы рассмотрим эмпирические исследования, которые 
используют технологию дополненной реальности в образовании.

Ключевые слова: дополненная реальность, преподавание, 
образование, цифровые технологии, литературный обзор.
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LITERATURE REVIEW OF AUGMENTED REALITY IN EDUCATION

In recent years, there has been a growing interest in using augmented 
reality (AR) to create specific educational environments. This article 
provides an overview of the literature on augmented reality in educational 
institutions, taking into account such factors as the use, benefits, features 
and effectiveness of augmented reality in educational institutions. In the 
database of the citation index of social sciences Web of Science, Scopus, 
Google Scholar 30 research papers published from 2019 to 2021 were 
analyzed. Further research topics have been identified regarding the 
accessibility of applications in education. The real purpose of the review 
was to examine the literature related to using the AR app in educational 
scenarios. To cover relevant academic research, the following research 
questions were asked: Are there requests for AR articles in recent years? 
What are the applications for AR? What other technologies are used related 
to AR? What are the advantages and disadvantages of using AR apps in 
educational institutions? In addition, we will look at empirical research 
that uses augmented reality technology in education.

Keywords: augmented reality, teaching, education, digital 
technologies, systematic review of literature.
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ДИСТанЦИОнныЕ ТЕХнОЛОГИИ В РазВИТИИ 
ТЕХнИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВа ШКОЛЬнИКОВ: 
анаЛИз СОСТОЯнИЯ ПРОБЛЕмы

В статье обоснована актуальность развития технического 
творчества детей и молодежи, обусловленная потребностью 
современного общества в высококвалифицированных инженерно-
технических кадрах в связи с внедрением инновационных технологий 
в технической и производственной сферах. Автор подчеркивает 
значимость дополнительного образования в развитии технического 
творчества школьников. Представлен ретроспективный анализ 
использования дистанционных образовательных технологий 
в дополнительном образовании, сравнительный анализ кейс-
технологии и сетевой технологии дистанционного обучения. 
Перечислены традиционные и новые направления технического 
творчества, наиболее популярные в дополнительном образовании 
детей и молодежи в Республике Казахстан. Отмечен высокий 
уровень развития технического творчества детей в Актюбинской, 
Карагандинской, Павлодарской областях, городах Нур-Султан и 
Тараз по данным Республиканского учебно-методического центра 
дополнительного образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. Состояние и проблемы дистанционного 
обучения в развитии технического творчества школьников 
раскрыты на примере Костанайской городской школы технического 
творчества детей и юношества. Представлены результаты бесед с 
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учителями и школьниками, проведенных с целью изучения практики 
использования дистанционных образовательных технологий в 
развитии технического творчества, позволившие сделать вывод 
о необходимости сотрудничества школ технического творчества 
с вузами по использованию дистанционных образовательных 
технологий в развитии технического творчества учащихся.  

Ключевые слова: дополнительное образование, техническое 
творчество школьников, дистанционные образовательные 
технологии, кейс-технологии, сетевые технологии. 

введение
актуальность развития технического творчества детей и 

молодежи определяется потребностью современного общества в 
высококвалифицированных инженерно-технических кадрах, которая 
обусловлена внедрением инновационных технологий в технической и 
производственной сферах. В условиях обновления содержания школьного 
образования ведущая роль в развитии технического творчества школьников 
в значительной степени смещается с учебных занятий в школах на 
дополнительное образование. поэтому необходимы определенные 
изменения в профессиональной подготовке будущих педагогов, 
обеспечивающие формирование их готовности к развитию технического 
творчества школьников в дополнительном образовании с использованием 
дистанционного обучения, которое особенно интенсивно начало развиваться 
в период пандемии короновируса в 2020 году. В связи с этим одной из задач 
нашего научного проекта «Формирование готовности будущих педагогов 
к развитию технического творчества школьников с использованием 
дистанционных образовательных технологий» явился всесторонний 
анализ проблемы использования дистанционных технологий в развитии 
технического творчества школьников.   

Материалы и методы
для решения данной задачи использованы теоретические и 

эмпирические методы исследования. Выполнен теоретический анализ 
научно-педагогической литературы с целью исследования состояния 
проблемы использования дот в развитии технического творчества 
школьников и ретроспективный анализ дистанционных технологий в 
образовании. состояние практики использования дистанционных технологий 
в развитии технического творчества школьников в дополнительном 
образовании исследовано с применением методов анкетирования и беседы 
с педагогами, школьниками, администрацией образовательных организаций.

результаты и обсуждение
теоретический анализ свидетельствует, что система технического 

творчества детей в Казахстане сформирована много десятилетий назад и 
была основана на традициях советского периода: кружки юных любителей 
науки и техники, детские технические станции, станции юных техников, 
различные секции авиа и судо-моделирования, детские железные дороги, 
научные общества учащихся [1]. Развитие технического творчества детей 
происходило в контексте технологического развития страны и с учетом 
текущей экономической ситуации, в различные периоды, переживая взлеты 
и падения. политические и экономические преобразования в нашей стране 
в 90-е годы прошлого столетия привели к отсутствию социального заказа на 
технически компетентную молодёжь. ослабление внимания к техническому 
творчеству детей и молодежи, в свою очередь, вызвало снижение качества 
профессиональной подготовки современного специалиста [2].

проблема использования дистанционных технологий в образовании 
изучается учеными с 2000-х годов в контексте возросшего интереса к 
возможностям информационных технологий и дистанционного обучения. 
Фундаментальные основы дистанционного обучения на рубеже XX и 
XXI веков рассмотрены в работах а. л. андреева, а. Ю. андрияшина, 
т. н. денисовой, И. г. захаровой, а. д. Иванникова, е. с. полат и др. 
Э. В. самойленко исследован педагогический потенциал дистанционной 
формы обучения в аспекте развития системы технического творчества в 
дополнительном образовании детей, при этом для нашего исследования 
представляет интерес вывод о положительном влиянии дистанционной 
формы обучения на результативность технического творчества вне 
независимости от места жительства ребенка, особенно в условиях 
ограниченности педагогических ресурсов в сельской местности [3].

В начале 2000-х годов развитие системы технического творчества в 
дополнительном образовании, как в Казахстане, так и во всех постсоветских 
странах, испытывало похожие проблемы: отсутствие специализированных 
зданий и помещений для занятий; скудная материально-техническая база; 
низкая заработная плата педагогов. помимо этого, учреждения дополнительного 
образования,  расположенные в городах и районных центрах, не могли 
предоставить равные возможности школьникам, живущим в отдаленных 
селах. поэтому отдельные организации дополнительного образования, 
предпринимают первые попытки применения корреспондентской модели и 
кейс-технологии дистанционного обучения. отличительной особенностью 
данной модели является отсутствие очных контактов обучающихся с 
преподавателями и обмен учебными материалами, заданиями, вопросами по 
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доступным каналам связи – почта, телефон, Интернет. примером реализации 
кейс-технологии дистанционного обучения в начале 2000-х годов является 
работа Малой технической академии Краевого центра детско-юношеского 
техническою творчества ставропольского края [3].

несмотря на наличие только асинхронного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, применение кейс-технологии было 
прогрессом: у обучающихся  появилась возможность заниматься в удобное 
для них время; получать информацию независимо от места проживания, 
состояния здоровья и материальной обеспеченности. Это увеличивало 
ресурсы для развития творческого и интеллектуального потенциала 
школьников, численность участников образовательного процесса. В 
дальнейшем доступность сети Интернет и развитие интернет-технологий 
привели к тому, что сетевая технология существенно потеснила кейс-
технологию дистанционного обучения.

анализ документов и нормативной литературы свидетельствует, что 
развитию IT-технологий в Казахстане всегда уделялось большое внимание 
на государственном уровне. В частности, стратегическим планом развития 
Республики Казахстан до 2020 года предусмотрено создание системы мер 
государственной поддержки казахстанского сегмента сети Интернет и 
внедрение системы электронного обучения (e-learning) в среднем, техническом, 
профессиональном и высшем образовании [4]. В государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы в русле 
информатизации образования определены следующие программные цели и 
задачи [5]: обеспечение равного доступа всех участников образовательного 
процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям; обеспечение 
функционирования системы обучения в течение всей жизни; создание условий 
для внедрения автоматизации учебного процесса. Решение поставленных задач 
в республике во многом было связано с внедрением и развитием технологий 
дистанционного обучения, созданием цифровых библиотек и актуальных 
цифровых образовательных ресурсов. В 2009 году принят госо РК 5.03.004-
2009 «организация обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. основные положения» [6], требования которого распространяются 
на организации высшего, послевузовского и дополнительного образования. 
Утверждены «правила организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям» (2012 год), регламентирующие требования 
относительно доступа к информационно-образовательным ресурсам, 
использования кейс, тВ-, сетевой технологий обучения; наличие веб-сайта, 
образовательного портала, электронных учебно-методических комплексов 
и т.д. [7]. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан определило 
общую стратегию, цель и задачи государственной политики по расширению 
возможностей получения дополнительного научно-технического 
образования. В феврале 2015 года был утвержден документ «Концептуальные 
подходы к развитию научно-технического творчества детей и молодежи в 
Республике Казахстан на 2015–2018 годы» [2]. К этому времени в республике 
действовало 680 организаций дополнительного образования, которые 
охватывали около 13 тысяч детей. Всего по программам научно-технической 
направленности в организациях общего среднего и дополнительного 
образования занималось более 41 тысячи детей из 2,5 миллионов школьников, 
то есть всего 1,8 %. 

анализ статистических данных свидетельствует, что в настоящее 
время наблюдается спад в популяризации технических направлений. за 
последние 5 лет количество государственных станций и центров юных 
техников в Казахстане, в городе и селе, сократилось с 28 до 19. Вместе 
с тем, наблюдается рост числа частных студий с кружками технической 
направленности. В этих 19 школах и станциях кружки ведутся в основном 
по следующим направлениям: бумажная пластика, начальное техническое 
моделирование, картинг, автокордовый моделизм, автотрассовый моделизм, 
судомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделирование, макетостроение, 
образовательная и начальная робототехника, 3d-моделирование, военная 
техника, общее техническое направление, радиотехника, радиоспорт, 
стендовый моделизм, технический сувенир, технический дизайн [8]. 
Как отмечается в отчете Республиканского учебно-методического 
центра дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, наиболее развито техническое творчество 
детей в актюбинской, Карагандинской и павлодарской областях, 
городах нур-султан и тараз. наряду с развитием традиционных видов 
технического творчества в организациях дополнительного образования 
активно развиваются и новые направления, актуальные для современных 
школьников; открываются специализированные кабинеты. В 2014 году в 
Костанайской школе технического творчества открылось перспективное 
направление «образовательная робототехника с элементами трехмерного 
моделирования», в 2017 – группа по начальной робототехнике для младших 
школьников. В апреле 2018 года в школе открыт кабинет цифровых 
технологий, оснащенный интерактивным оборудованием, 3d-принтерами, 
наборами  «Электроника» ардуино, «Умный дом», «advance», что 
расширяет возможности обучения по направлениям конструирование, 
программирование, моделирование физических процессов и явлений.
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проведенный анализ свидетельствует, что организации дополнительного 
образования становятся более открытыми и доступными, создавая свои 
youtube-каналы и аккаунты в социальных сетях (Instagram, facebook, 
ВКонтакте). одним из первых в интернет пространстве заявил о себе 
павлодарский дворец  школьников им. М. М. Катаева [9], который в 2013 году 
открыл страницу на facebook, в 2014 годы вышел в сеть ВКонтакте, а в 2016 
году – в Instagram. активизируются и другие учреждения дополнительного 
образования детей: в 2016 году Костанайская школа детского творчества 
начинает публиковаться ВКонтакте, а 2019 году открывает свой Intagram.

несмотря на определенные успехи, в указанный период организации 
дополнительного образования и развития технического творчества 
все еще не имели системных основ использования информационно-
коммуникационных технологий и дистанционного обучения своих 
воспитанников. Это существенно ограничивало охват детей услугами 
дополнительного образования технической направленности, особенно в 
сельских населенных пунктах, где отсутствуют дворцы и школы детского 
технического творчества, а иногда нет даже никаких кружков при школе. но 
крайняя необходимость массового применения дистанционных технологий 
возникла в марте 2020 года. Именно с этого времени начинается отсчет 
нового этапа развития дистанционного обучения в системе образования и, 
в том числе, в дополнительном образовании.

В марте 2020 года в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение 
в связи с пандемией Covid-19, и все образовательные учреждения республики 
вынужденно перешли на дистанционное обучение. В казахстанских школах 
и учреждениях дополнительного образования переход на дистанционное 
обучение обнажил ряд острых проблем: отсутствие нормативного 
регулирования и практики работы в данном формате; недостаточная ИКт-
подготовка учителей, особенно в сельских школах; нехватка компьютеров 
и оборудования для коммуникации; отсутствие отечественных IT-платформ 
для организации одновременных стриминговых соединений большого 
количества обучающихся; недостаточность цифрового образовательного 
контента. В авральном порядке готовились материалы, снимались 
видеоуроки, разрабатывались новые правила обучения и инструкции, 
проводились обучающие курсы для педагогов. Учебный процесс в четвертой 
четверти осуществлялся с использованием нескольких технологий: 
обучение через Интернет; трансляция уроков на телевизионных каналах 
«балапан» и «ел аРна»; обучение в штатном режиме в малокомплектных 
отдаленных школах, а также отправка учебных материалов через почту в 
населенные пункты, где нет школ. более 2,4 миллиона школьников обучались 

на интернет-платформах «daryn.online», «Күнделік» и «BilimLand», 
просматривая видеоуроки и выполняя задания учителей. В некоторых школах 
педагоги вели уроки через стриминговые системы Microsoft Teams, discord, 
google Hangouts и другие [10].

Развитие технического творчества детей в сложившихся условиях 
испытывало проблемы, схожие со средней школой, еще более усугубляющиеся 
спецификой предметной области и значительно меньшей поддержкой 
республиканских органов управления образованием. до пандемии опыт 
применения дистанционных технологий в дополнительном образовании 
был фрагментарный: в отдельных организациях использовались элементы 
кейс или сетевой технологии. Чтобы в период пандемии не прерывать 
процесс развития технического творчества, организации дополнительного 
образования детей преимущественно использовали Интернет-ресурсы. К 
примеру, на официальном сайте павлодарского дворца школьников им. 
М. М. Катаева (http://dshk.kz/index.php/ru) создается раздел дистанционное 
обучение, где собраны ссылки на интернет-ресурсы и каналы  различных 
творческих объединений, клубов, студий, кружков дворца. Кружок 
«Робототехника» и клуб юных асторономов «антарес» записывают и 
размещают видео на youtube-канале. творческая студия «Basic design» 
в период карантина использует веб-сервис google Класс, на котором 
размещаются материалы своих курсов по программированию на scratch, 
python, уроков по HTML и Css и др. 

Костанайская городская школа технического творчества в период 
пандемии поддерживала взаимодействие с более 400 воспитанниками 
посредством группового чата Whatsapp, передавая материалы занятий, 
консультируя и контролируя результаты выполнения. Регулярно 
создавались обучающие видеоролики для занятий в кружках «начальное 
техническое моделирование», «Умелые руки», «судомоделирование», 
«авиамоделирование», «автотрассовый моделизм». Учебные видематериалы 
размещались на youTube-канале школы; школа вела свой Telegram-канал.

теоретический анализ научно-педагогической и нормативной 
литературы, опыт педагогической деятельности авторов статьи в 
образовательных организациях разного уровня свидетельствует, что более 
раннее и системное развитие дистанционного обучения в вузах по сравнению 
с дополнительным образованием определяет необходимость использования 
потенциала вузов в организации образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования с использованием дистанционных технологий.

с целью изучения практики использования дистанционных технологий 
в развитии технического творчества школьников были проведены беседы 

http://dshk.kz/index.php/ru
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с педагогами и учащимися. В беседе в ходе показа творческих проектов 
фестиваля информационных технологий «IT skills» приняли участие 20 
учителей информатики и 34 ученика 5–7 классов из четырех городов и пяти 
районов Костанайской области. В беседе в рамках летней школы IT-start 
участвовали 6 учителей информатики и 18 учеников 7-8 классов. Целью бесед 
явился анализ эффективности использования дидактического потенциала 
дистанционного обучения и готовности педагога к развитию технического 
творчества школьников с применением дот. В качестве основных проблем 
было отмечено отсутствие единой методики использования программных 
средств, налаженной системы и опыта ведения занятий в дистанционном 
формате, что еще раз подтверждает сделанный на основе теоретического 
анализа вывод о необходимости сотрудничества с вузами в данном 
направлении.

информация о финансировании
статья подготовлена в рамках исследования по проекту аР09261048 

«Формирование готовности будущих педагогов к развитию технического 
творчества школьников с использованием дистанционных образовательных 
технологий» по договору № 186/36-21-23 на реализацию научных, научно-
технических проектов по грантовому финансированию Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от 15.04.2021 года. 

выводы
пандемия ускорила переход в онлайн и процессы цифровизации. Вместе 

с тем, анализ состояния развития технического творчества в дополнительном 
образовании с использованием дот позволил выявить следующие недостатки: 
отсутствие системного подхода и комплексных решений для дистанционного 
развития технического творчества воспитанников; нехватка качественного 
цифрового контента по направлениям технического творчества; недостаток 
квалифицированных педагогических кадров, имеющих базовую подготовку 
по инженерно-технической деятельности, владеющих ИКт и инструментами 
дистанционного обучения; отсутствие в вузах системы профессиональной 
подготовки кадров для работы в сфере дополнительного образования; 
низкая вовлеченность детей старшего школьного возраста в техническое 
творчество, особенно в сельской местности; слабая материально-техническая 
база организаций дополнительного образования технического профиля. 
проведенное в рамках нашего проекта исследование подтверждает 
необходимость сотрудничества школ технического творчества с вузами 
по использованию дистанционных технологий в развитии технического 
творчества школьников.
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оқуШылардың теХникалық ШығарМаШылығын 
даМытудағы қаШықтықтан оқыту теХнологиялары: 

МӘселенің Жай-кҮйін талдау

Мақалада қазіргі қоғамның техникалық және өндірістік салаларда 
инновациялық технологияларды енгізуге байланысты жоғары білікті 
инженерлік-техникалық кадрларға қажеттілігімен негізделген балалар 
мен жастардың техникалық шығармашылығын дамытудың өзектілігі 
айқындалған. Автор оқушылардың техникалық шығармашылығын 
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дамытуда қосымша білім берудің маңыздылығын атап өтеді. Қосымша 
білім беруде қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланудың 
ретроспективті талдауы, кейс-технология мен қашықтықтан 
оқытудың желілік технологиясының салыстырмалы талдауы 
ұсынылған. Қазақстан Республикасының балалар мен жастарға 
қосымша білім беру саласындағы техникалық шығармашылықтың ең 
танымал дәстүрлі және жаңа бағыттары тізімделген. Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 
қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының деректері бойынша 
Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар облыстарында, Нұр-Сұлтан және 
Тараз қалаларында балалардың техникалық шығармашылығының 
дамуы жоғары деңгейде екендігі атап өтілді.  Оқушылардың 
техникалық шығармашылығын дамытудағы қашықтықтан 
оқытудың жай-күйі мен проблемалары Қостанай қалалық балалар мен 
жасөспірімдердің техникалық шығармашылық мектебінің үлгісінде 
ашылды. Оқушылардың техникалық шығармашылығын дамытуда 
қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану тәжірибесін 
зерделеу мақсатында мұғалімдермен және оқушылармен өткізілген 
әңгімелесу нәтижелері ұсынылды, бұл техникалық шығармашылық 
мектептерінің оқушылардың техникалық шығармашылығын 
дамытуда қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану 
бойынша жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық қажеттілігі 
туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді.

Кілттік сөздер: қосымша білім беру, оқушылардың техникалық 
шығармашылығы, қашықтықтан білім беру технологиялары, кейс-
технологиялар, желілік технологиялар.
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DISTANCE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF 
TECHNICAL CREATIVITY OF SCHOOLCHILDREN: 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM

The article substantiates the relevance of the development of technical 
creativity of children and youth, due to the need of modern society for 
highly qualified engineering and technical personnel in connection with 
the introduction of innovative technologies in the technical and production 
spheres. The author emphasizes the importance of supplementary education 
in the development of technical creativity of schoolchildren. Retrospective 
analysis of the use of distance learning technologies in supplementary 
education, a comparative analysis of case technology and network technology 
of distance learning is presented. The traditional and new directions 
of technical creativity, the most popular in supplementary education of 
children and youth in the Republic of Kazakhstan, are listed. A high level of 
development of technical creativity of children in the Aktobe, Karaganda, 
Pavlodar regions, the cities of Nur-Sultan and Taraz was noted according 
to the Republican educational and methodological center of supplementary 
education of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan. The state and problems of distance learning in the development 
of technical creativity of schoolchildren are revealed on the example of 
the Kostanay city school of technical creativity of children and youth. The 
results of conversations with teachers and schoolchildren, conducted with 
the aim of studying the practice of using distance learning technologies in 
the development of technical creativity of schoolchildren, are presented. 
The results led to the conclusion about the need for cooperation between 
schools of technical creativity with universities in the use of distance learning 
technologies in the development of technical creativity of schoolchildren.

Key words: supplementary education, technical creativity of 
schoolchildren, distance educational technologies, case technologies, 
network technologies.
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аҚПаРаТТыҚ ТЕХнОЛОГИЯЛаР – cөЙЛEУ ДаҒДыСын 
ҚаЛыПТаСТыРУДыҢ ТИІмДІ ӘДІСІ

Мақалада қазіргі кезде ақпараттық технологиялардың пайда 
болып, жедел дамуының арқасында білімнің қарқынды дамуы 
қарастырылған . Көптеген мұғалімдер видеофильм, электрондық 
пошта (e-mail), мультимедиалық презентация, анимациялық 
суреттер және т.б. көмегімен қазақ  тілінде монолог және диалог 
түрінде сөйлеу дағдысын қалыптастыратын жаттығуларды 
орындаумен айналысып жатқандығы  нақтыланған. Сондықтан, 
мұғалімнің маңызды тапсырмаларының бірі қазақ  тілі сабағында 
ақпараттық технологиялардың түрлі амалдарын қолдана отырып, 
сөйлеу дағдысын ақпараттық технологияла арқылы қалыптастыру 
болып табылады. Қазақ  тілін үйрету процесінде ақпараттық 
технологияларын қолдану сабақты қызықты жолмен өткізуге 
көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видео-көріністер, 
кинодан үзінділер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар. 
Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының 
арқасында өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар 
ойын өзіне бағыттайды, сонымен қатар, оқу процесінде оқушының 
белсенділігі оянады.  Әр сабақта ақпараттық технологияны 
қолдану: үзіліссіз тілдік қарым-қатынас; бірнеше рет тыңдау 
мен оқып-білген материалды қайталаудың арқасында дағдыларды 
машықтандырғанға дейін меңгертіледі; компьютер оқушының 
өзіндік жұмысын ұйымдастырады; оқушымен тікелей жұмысты 
іске асырады; компьютер оқытудың аудио және бейне құралдардың 
мүмкіндіктерін табысты байланыстырады. Нәтижесінде, оқушы 
ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және оқушының ынтасы мен 
қызығушылығы жоғарлап, қазақ  тілін меңгеруге ынтасы оянып, 

оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда ақпараттық 
технологиялардың ықпал жасауы анықталды.

Кілтті сөздер: ақпараттық, технология, cөйлeу, дағды, 
қалыптастыру, тиімді әдіс.

Кіріспе
Жыл ᴄайыʜ дәᴄᴛүрлі ᴛүрде өᴛᴋіᴈілеᴛіʜ ᴛаᴍыᴈ ᴋᴏʜфереʜцᴎяᴄыʜдағы өᴈ 

ᴄөᴈіʜде Қаᴈақᴄᴛаʜ Реᴄᴨублᴎᴋаᴄыʜың Преᴈᴎдеʜᴛі Қаᴄыᴍ-Жᴏᴍарᴛ Тᴏқаеʙ: 
«Ƃіліᴍ беру жүйеᴄі іᴈдеʜіᴄᴛе бᴏлуы, үʜеᴍі даᴍуы ᴛᴎіᴄ. Сᴏʜдықᴛаʜ баᴄᴛы 
үᴍіᴛ жаңа жәʜе ᴨрᴏᴦреᴄᴄᴎʙᴛі барлық ʜәрᴄеᴦе ашық ұрᴨақᴛы ᴛәрбᴎелеуᴦе 
қабілеᴛᴛі ᴍұғаліᴍдерᴦе жүᴋᴛеледі» [1], – деᴨ өᴄᴋелең ұрᴨақᴛы ᴛәрбᴎелеудеᴦі 
ʜеᴦіᴈᴦі ᴎдеяʜы аᴛаᴨ өᴛᴛі 

Ƃүᴦіʜᴦі ᴋүʜі Қаᴈақᴄᴛаʜ Реᴄᴨублᴎᴋаᴄыʜың біліᴍ ᴛуралы ᴛұжырыᴍдаᴍаᴄы 
ᴏйлы, өʜерлі, біліᴍді ᴛұлғаʜы қалыᴨᴛаᴄᴛыруға бағыᴛᴛалғаʜ жәʜе қаᴈірᴦі 
біліᴍ жүйеᴄі ᴏқушылардың ᴛаʜыᴍдық белᴄеʜділіᴦіʜ даᴍыᴛаᴛыʜ ᴏқыᴛудың 
дәᴄᴛүрлі еᴍеᴄ белᴄеʜді ᴛүріʜ жәʜе әдіᴄᴛеріʜ ᴏқу ᴨрᴏцеᴄіʜе еʜᴦіᴈу бағыᴛыʜда 
құрылуы ᴛᴎіᴄ. Ƃіліᴍді даᴍыᴛу үшіʜ біліᴍ берудің үйреʜшіᴋᴛі әдіᴄіʜеʜ ᴏқыᴛу 
ᴨрᴏцеᴄіʜде ᴏқушылардың ᴨәʜᴦе деᴦеʜ қыᴈығушылықᴛарыʜ арᴛᴛыраᴛыʜ 
біліᴍ берудің жаңа белᴄеʜді әдіᴄіʜе ᴋөшу ᴋереᴋ. Ƃұл ᴛаᴨᴄырᴍаʜы ᴏқыᴛу 
ᴨрᴏцеᴄіʜде ᴛеᴋ жаңа ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды қᴏлдаʜу арқылы жүᴈеᴦе аᴄыруға 
бᴏлады. Қаᴈақᴄᴛаʜ Реᴄᴨублᴎᴋаᴄыʜың «Ƃіліᴍ ᴛуралы» ᴈаңыʜда (3 баᴨ) 
белᴦілеʜᴦеʜдей, біліᴍ беру жүйеᴄіʜ ақᴨараᴛᴛаʜдыру, ᴍеᴍлеᴋеᴛᴛіᴋ біліᴍ 
ᴄаяᴄаᴛыʜың ʜеᴦіᴈᴦі қағᴎдаларыʜ жүᴈеᴦе аᴄырудың ᴍаңыᴈды бір ᴍехаʜᴎᴈᴍі 
бᴏлыᴨ ᴛабылады. Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяға ʜеᴦіᴈделᴦеʜ біліᴍ берудің жаңа 
жүйеᴄіʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыру жәʜе ᴨедаᴦᴏᴦᴎᴋалық ᴨраᴋᴛᴎᴋаға жаңа ақᴨараᴛᴛық 
құралдарды, ᴄᴏʜыᴍеʜ қаᴛар, баᴄқа да жаңа ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды еʜᴦіᴈу біліᴍ 
жүйеᴄіʜ даᴍыᴛудағы ᴄᴛраᴛеᴦᴎялық ᴛаᴨᴄырᴍа бᴏлыᴨ ᴄаʜалады.

Қаᴈірᴦі ᴋеᴈде жаңа біліᴍ жүйеᴄі ᴎʜᴛерʜеᴛᴛің ᴨайда бᴏлуыʜың арқаᴄыʜда 
даᴍығаʜыʜ барлығы ᴍᴏйыʜдайды. Көᴨᴛеᴦеʜ әдіᴄᴋерлер ʙᴎдеᴏфᴎльᴍ, 
элеᴋᴛрᴏʜдық ᴨᴏшᴛа (e-mail), ᴍульᴛᴎᴍедᴎялық ᴨреᴈеʜᴛацᴎя, аʜᴎᴍацᴎялық 
ᴄуреᴛᴛер жәʜе ᴛ.б. ᴋөᴍеᴦіᴍеʜ қаᴈақ ел ᴛіліʜде ᴍᴏʜᴏлᴏᴦ жәʜе дᴎалᴏᴦ ᴛүріʜде 
ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыраᴛыʜ жаᴛᴛығуларды құраᴄᴛыруᴍеʜ айʜалыᴄыᴨ 
жаᴛыр. Сᴏʜдықᴛаʜ, ᴍұғаліᴍʜің ᴍаңыᴈды ᴛаᴨᴄырᴍаᴄыʜың бірі қаᴈақ  ᴛілі 
ᴄабағыʜда жаңа ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың ᴛүрлі аᴍалдарыʜ қᴏлдаʜа ᴏᴛырыᴨ, ᴄөйлеу 
дағдыᴄыʜың ᴄᴎᴛуацᴎяларыʜ құру бᴏлыᴨ ᴛабылады. 

Қаᴈақ  ᴛіліʜ үйреᴛу ᴨрᴏцеᴄіʜде ᴋᴏᴍᴨьюᴛер ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларыʜ қᴏлдаʜу 
ᴄабақᴛы қыᴈықᴛы жᴏлᴍеʜ өᴛᴋіᴈуᴦе ᴋөᴍеᴋᴛеᴄеді. Мыᴄалы, аʜᴎᴍацᴎялық 
ᴄуреᴛᴛер, ʙᴎдеᴏ-ᴋөріʜіᴄᴛер, ᴨреᴈеʜᴛацᴎялар жәʜе ᴛ.б. әрᴛүрлі дыбыᴄᴛар 
арқылы ᴋөрᴄеᴛіледі. Кᴏᴍᴨьюᴛер ᴍᴏʜᴎᴛᴏрыʜдағы ᴋөріʜіᴄᴛер ᴏқушыʜың іᴄ-
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қᴎᴍылыʜың арқаᴄыʜда өᴈᴦеріᴨ ᴏᴛырады. Ƃұл дᴎʜаᴍᴎᴋалық жәʜе ᴏқушыʜың 
бар ᴏйыʜ өᴈіʜе бағыᴛᴛайды, ᴄᴏʜыᴍеʜ қаᴛар, ᴏқу ᴨрᴏцеᴄіʜде ᴏқушыʜың 
белᴄеʜділіᴦі ᴏяʜады. Нәᴛᴎжеᴄіʜде, ᴏқушы ақᴨараᴛᴛы ᴏңай әрі ᴛеᴈ қабылдайды 
жәʜе ᴏқушыʜың ыʜᴛаᴄы ᴍеʜ қыᴈығушылығы жᴏғарылайды.

ХХI ғаᴄырды қᴏғаᴍдық ақᴨараᴛᴛаʜдыру ғаᴄыры деᴨ жай аᴛаᴍағаʜ. 
Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар адаᴍ іᴄ-әреᴋеᴛіʜің барлық ᴄалаларыʜда 
қᴏлдаʜылуда. Эᴋᴏʜᴏᴍᴎᴋалық жағдай, адаᴍ өᴍіріʜің ᴄаᴨаᴄы, ұлᴛᴛық 
қауіᴨᴄіᴈдіᴋ жәʜе ᴍеᴍлеᴋеᴛᴛің дүʜᴎежүᴈіліᴋ қᴏғаᴍдаᴄᴛықᴛағы рөлі ақᴨараᴛᴛық-
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялық даᴍудың жәʜе ᴏʜың даᴍу қарқыʜыʜың өᴄу дәрежеᴄіʜе 
байлаʜыᴄᴛы. Ƃарлық эᴋᴏʜᴏᴍᴎᴋалық ᴛұрғыдаʜ даᴍығаʜ жәʜе ᴋөᴨᴛеᴦеʜ 
даᴍушы елдерде біліᴍ беру жүйеᴄіʜде ақᴨараᴛᴛаʜдырудың қарқыʜды 
ᴨрᴏцеᴄі жүріᴨ жаᴛыр. Оқыᴛу ᴨрᴏцеᴄіʜе ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың 
қарқыʜды еʜᴦіᴈілуіʜе қараᴍаᴄᴛаʜ, арʜайы ᴍульᴛᴎᴍедᴎялық ᴏқулықᴛар ᴍеʜ 
ᴏларды қᴏлдаʜу ᴛехʜᴎᴋаᴄы ᴛуралы әдіᴄᴛеᴍеʜің бᴏлᴍауы ᴄебеᴨᴛі қаᴈақ  ᴛіліʜ 
үйреᴛу ᴨрᴏцеᴄіʜде ᴋᴏᴍᴨьюᴛерлеʜдіру жеᴛᴋіліᴋᴛі даᴍыᴍағаʜ. Сᴏʜдықᴛаʜ, 
қаᴈақ  ᴛіліʜ ᴏқыᴛу әдіᴄᴛеᴍеᴄіʜің жеᴛᴋіліᴋᴄіᴈ жаᴄалуы, қаᴈақ  ᴛіліʜе ᴏқыᴛуды 
ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар арқылы ұйыᴍдаᴄᴛыру жᴏлдарыʜ жүᴈеᴦе аᴄыруды 
жәʜе іᴈдеʜіᴄᴛі қажеᴛ еᴛеᴛіʜ, ᴏᴄы ᴈерᴛᴛеу жұᴍыᴄыʜың ᴍаңыᴈды ᴍәᴄелеᴄі 
(ᴨрᴏблеᴍаᴄы) бᴏлыᴨ ᴛабылады [2].

Қаᴈірᴦі ғылыᴍᴎ-ᴛехʜᴎᴋалық ᴨрᴏᴦреᴄᴄ ᴋеᴈеңіʜде бұл ᴍіʜдеᴛᴛердің 
жүᴈеᴦе аᴄуы ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛуға ᴛіᴋелей байлаʜыᴄᴛы. 
Деᴍеᴋ, ᴏқыᴛу барыᴄыʜдағы ᴄөйлеу дағдыᴄы жᴏғары, ақᴨараᴛᴛық 
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды жеᴛіᴋ ᴍеңᴦерᴦеʜ ᴛұлғаʜы қалыᴨᴛаᴄᴛыру – баᴄᴛы ᴍіʜдеᴛ. Ƃұл 
ᴋᴏᴍᴍуʜᴎᴋаᴛᴎʙᴛіліᴋ біліᴍ беру ᴍақᴄаᴛыʜа жеᴛудеᴦі шарᴛᴛардың бірі бᴏлыᴨ 
ᴛабылады. Оқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛу барыᴄыʜда ᴏлар өᴈдері 
ᴎᴦерᴦеʜ біліᴍі ʜеᴦіᴈіʜде ᴨіᴋір алыᴄады, ᴄөᴈ жарыᴄᴛырыᴨ, өᴈара ᴄыʜға дайыʜ 
бᴏлады, жеᴋе фаᴋᴛілер ᴍеʜ бақылаулардаʜ ᴏй ᴛұжырыᴍдауға, ᴛалқылауға 
жеᴛеді, өᴈ беᴛіʜше шешіᴍ қабылдаудың жᴏлдарыʜ, әдіᴄᴛеріʜ қараᴄᴛырады. 

Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар ᴋөᴍеᴦіᴍеʜ ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛу 
деᴦеʜіᴍіᴈ – ᴏқушылардың ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴏқу барыᴄыʜда 
ᴛᴎіᴍді ᴨайдалаʜыᴨ, ᴋөᴨᴛеᴦеʜ жаᴛᴛығуларды ᴏрыʜдаᴨ, өᴈара қаᴈақ  ᴛіліʜде 
қарыᴍ-қаᴛыʜаᴄ жаᴄауы. 

Адаᴍ іᴄ-әреᴋеᴛіʜің әрᴛүрлі ᴄалаларыʜда, ᴄᴏʜыᴍеʜ қаᴛар, біліᴍ 
ᴄалаᴄыʜда ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың жаңаша құралдарыʜ қᴏлдаʜу 
бүᴦіʜᴦі ᴋүʜі үлᴋеʜ өᴈеᴋᴛіліᴋᴋе ᴎе бᴏлыᴨ ᴏᴛыр. Сᴏʜдықᴛаʜ Қаᴈақ ᴛіліʜдеᴦі 
ᴏқулықᴛарда біліᴍ ᴨрᴏцеᴄіʜ ᴋᴏᴍᴨьюᴛерлеʜдіру ең өᴈеᴋᴛі фаᴋᴛᴏрлардың бірі 
реᴛіʜде қараᴄᴛырылуда.

Қаᴈірᴦі ᴋеᴈде жаңа біліᴍ жүйеᴄіʜде ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың 
ᴨайда бᴏлыᴨ, жедел даᴍуыʜың арқаᴄыʜда біліᴍʜің қарқыʜды даᴍығаʜыʜ 

барлығы ᴍᴏйыʜдайды. Көᴨᴛеᴦеʜ ᴍұғаліᴍдер ʙᴎдеᴏфᴎльᴍ, элеᴋᴛрᴏʜдық 
ᴨᴏшᴛа (e-mail), ᴍульᴛᴎᴍедᴎалық ᴨреᴈеʜᴛацᴎя, аʜᴎᴍацᴎялық ᴄуреᴛᴛер 
жәʜе ᴛ.б. ᴋөᴍеᴦіᴍеʜ қаᴈақ  ᴛіліʜде ᴍᴏʜᴏлᴏᴦ жәʜе дᴎалᴏᴦ ᴛүріʜде ᴄөйлеу 
қабілеᴛіʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыраᴛыʜ жаᴛᴛығуларды ᴏрыʜдаᴛуᴍеʜ айʜалыᴄыᴨ жаᴛыр. 
Сᴏʜдықᴛаʜ, ᴍұғаліᴍʜің ᴍаңыᴈды ᴛаᴨᴄырᴍаларыʜың бірі қаᴈақ  ᴛілі ᴄабағыʜда 
жаңа ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың ᴛүрлі аᴍалдарыʜ қᴏлдаʜа ᴏᴛырыᴨ, балалардың 
ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛу бᴏлыᴨ ᴛабылады. 

Қаᴈақ  ᴛіліʜ үйреᴛу ᴨрᴏцеᴄіʜде ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларыʜ қᴏлдаʜу 
ᴄабақᴛы қыᴈықᴛы жᴏлᴍеʜ өᴛᴋіᴈуᴦе ᴋөᴍеᴋᴛеᴄеді. Мыᴄалы, аʜᴎᴍацᴎялық 
ᴄуреᴛᴛер, ʙᴎдеᴏ-ᴋөріʜіᴄᴛер, ᴋᴎʜᴏдаʜ үᴈіʜділер, ᴨреᴈеʜᴛацᴎялар жәʜе ᴛ.б. 
әрᴛүрлі дыбыᴄᴛар арқылы ᴋөрᴄеᴛіледі. Кᴏᴍᴨьюᴛер ᴍᴏʜᴎᴛᴏрыʜдағы ᴋөріʜіᴄᴛер 
ᴏқушыʜың іᴄ-қᴎᴍылыʜың арқаᴄыʜда өᴈᴦеріᴨ ᴏᴛырады [3]. Ƃұл дᴎʜаᴍᴎᴋалық 
жәʜе ᴏқушыʜың бар ᴏйыʜ өᴈіʜе бағыᴛᴛайды, ᴄᴏʜыᴍеʜ қаᴛар, ᴏқу ᴨрᴏцеᴄіʜде 
ᴏқушыʜың белᴄеʜділіᴦі ᴏяʜады.  Нәᴛᴎжеᴄіʜде, ᴏқушы ақᴨараᴛᴛы ᴏңай әрі 
ᴛеᴈ қабылдайды жәʜе ᴏқушыʜың ыʜᴛаᴄы ᴍеʜ қыᴈығушылығы жᴏғарлаᴨ, 
қаᴈақ  ᴛіліʜ ᴍеңᴦеруᴦе ыʜᴛаᴄы ᴏяʜыᴨ, ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыларыʜ 
даᴍыᴛуға ықᴨал жаᴄайды.

Мұғаліᴍʜің қᴏғаᴍ өᴍіріʜде алаᴛыʜ ᴏрʜы ᴍеʜ ᴏлардың аᴛқарыᴨ ᴏᴛырғаʜ 
ᴍіʜдеᴛᴛердің айрықша ᴍаңыᴈдылығыʜ Елбаᴄыᴍыᴈ Н.Наᴈарбаеʙ «Мұғаліᴍдер 
– қᴏғаᴍʜың ең біліᴍді, ең ᴏᴛаʜшыл, ең ел жаʜды, ең ᴄыʜаᴍᴨаᴈ бөліᴦі бᴏлыᴨ 
ᴛабылады» [4] деᴨ аᴛаᴨ ᴋөрᴄеᴛᴛі. Яғʜᴎ, әр ᴍұғаліᴍ ᴋүʜделіᴋᴛі ᴄабақᴛа 
өᴈ іᴄіʜ ᴈерделеᴨ, ᴈаᴍаʜауᴎ әдіᴄ–ᴛәᴄілдерᴍеʜ ᴏқушыʜың біліᴍ ᴄаᴨаᴄыʜ 
арᴛᴛыруда жаңа ᴨедаᴦᴏᴦᴎᴋалық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяᴍеʜ қарулаʜуы  қажеᴛ. Сᴏʜың 
бірі -ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя.

Меᴋᴛеᴨᴛерде ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларᴍеʜ жұᴍыᴄ іᴄᴛеу өᴛе ᴨайдалы. 
Өйᴛᴋеʜі ʜашар ᴏқᴎᴛыʜ ᴏқушыʜың өᴈі ᴋᴏᴍᴨьюᴛерᴍеʜ жұᴍыᴄ іᴄᴛеуᴦе 
қыᴈығады, ᴄебебі балаға ᴋᴏᴍᴨьюᴛер білᴍеᴦеʜ жеріʜ ᴋөрᴄеᴛіᴨ, ᴋөᴍеᴋᴋе 
ᴋеледі. Сᴏʜыᴍеʜ бірᴦе ᴏқушыʜың ᴄөᴈдіᴋ қᴏрыʜ байыᴛыᴨ, ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ 
арᴛᴛыра ᴏᴛырыᴨ біліᴍ ʜәᴛᴎжеᴄіʜе ᴋөᴈіʜ жеᴛᴋіᴈеді. Заᴍаʜға ᴄай ᴛехʜᴎᴋалық 
құралдарды қаᴈақ  ᴛілі ᴄабақᴛарыʜда қᴏлдаʜу – ᴍұғаліᴍ жеᴛіᴄᴛіᴦіʜе аᴨараᴛыʜ 
ᴛᴎіᴍді жᴏл. Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя – ᴍұғаліᴍ ᴍеʜ ᴏқушыʜың араᴄыʜдағы 
байлаʜыᴄқа ᴋедерᴦі еᴍеᴄ. Көᴨᴛеᴦеʜ ᴍұғаліᴍдер ᴄабақᴛы ᴋᴏᴍᴨьюᴛер жәрдеᴍ 
ᴍеʜ өᴛᴋіᴈу ᴋеᴈіʜде, ᴏқушылар жұᴍыᴄ жаᴄағаʜда аудᴎᴛᴏрᴎяға ᴋөбіреᴋ 
қᴏᴄыᴍша ᴋөңіл бөлу ᴋереᴋ жәʜе ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴄабақ ұᴈақ жағдайда өᴛеді 
деᴨ ұғыʜады. Мұʜдай ұғыᴍ ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴄабақᴛарды дұрыᴄ ᴨайдалаʜбауға 
ʜеᴦіᴈделᴦеʜ. Керіᴄіʜше, aқᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя ᴏқушыᴍеʜ арақаᴛыʜаᴄыʜ 
бұрыʜғыдаʜ да ᴋүшейᴛіᴨ, ᴏқушыға ᴍыʜадай қᴏᴄыᴍша ᴋөᴍеᴋ ᴋөрᴄеᴛеді: 
біріʜші, ᴋᴏᴍᴨьюᴛер ᴏқушылардың реаᴋцᴎя қаᴛеліᴋᴛеріʜ еᴄᴋеріᴨ, ᴋөᴨᴛеᴦеʜ 
фуʜᴋцᴎяларға бақылау жаᴄайды. Оқушылардың қаᴛеліᴦі ᴋᴏᴍᴨьюᴛерᴍеʜ 
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аʜықᴛалады, бұл өᴈіʜің қаᴛеліᴦі ᴍеʜ қайᴛа жұᴍыᴄ жаᴄауға ᴍүᴍᴋіʜдіᴋ береді. 
Кᴏᴍᴨьюᴛер алдыʜда ᴏᴛырғаʜ ᴏқушыларᴍеʜ жеᴋе-жеᴋе жұᴍыᴄ жаᴄауға жәʜе 
ᴏқушыᴍеʜ қаᴛыʜаᴄқа ᴍұғаліᴍʜің ᴋөᴨ уақыᴛы қалады; еᴋіʜші, ᴋᴏᴍᴨьюᴛер 
ᴏқушыᴍеʜ ᴛығыᴈ байлаʜыᴄᴛа бᴏлыᴨ, ᴍұғаліᴍʜің ᴏқушыларᴍеʜ ᴛығыᴈ 
жұᴍыᴄ жаᴄағаʜда жеңілдіᴋᴛер ᴛуғыᴈады. Сыʜыᴨᴛа ᴏқушылар «өᴈіᴍеʜ-өᴈі» 
жұᴍыᴄ жаᴄау ʜәᴛᴎжеᴄіʜде ᴄыʜыᴨᴛағы жағдайды ᴍұғаліᴍ біліᴨ, аʜықᴛауға 
ᴍүᴍᴋіʜдіᴋ береді, ᴏᴄыдаʜ барыᴨ ᴍұғаліᴍ жеᴋелеᴦеʜ ᴏқушыларға ᴋөңіл 
бөледі. Деᴦеʜᴍеʜ, ᴄыʜыᴨᴛа ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар ᴄабақ әдіᴄᴛеᴍелері- 
ᴍеʜ қаᴍᴛаᴍаᴄыᴈ еᴛілуі ᴛᴎіᴄ, ал ᴍұғаліᴍ ᴋᴏᴍᴨьюᴛерᴍеʜ жеᴛᴋіліᴋᴛі жәʜе жалᴨы 
жұᴍыᴄᴛарды жеңіл ᴛүᴄіʜе білу ᴋереᴋ [5].

материалдар мен әдістер
Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар арқылы ᴏқыᴛу баᴄᴛауыш  ᴍеᴋᴛеᴨᴛе ᴍыʜадай 

ᴍіʜдеᴛᴛерді қаᴍᴛᴎды: ᴏқушылардың ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴄауаᴛᴛылығыʜ ашу; 
ᴏқыᴛу, ᴛәрбᴎелеу үдеріᴄіʜдеᴦі ақᴨараᴛ алᴍаᴄу ᴄᴎᴨаᴛыʜ айқыʜдау; дайыʜ 
бағдарлаᴍаларды қᴏлдаʜа білу шеберліᴦіʜ арᴛᴛыру; ᴏйлау қабілеᴛіʜ даᴍыᴛу; 
ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛу жәʜе қалыᴨᴛаᴄᴛыру; ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың 
ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛеріʜ ᴨәʜдіᴋ ᴍаᴛерᴎалда ᴍеңᴦеруді қᴏлдаʜа қолдана алған. Себебі 
ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя уақыᴛᴛы үʜеᴍдеᴨ, ᴋүᴛілᴦеʜ ʜәᴛᴎжеᴦе қᴏл жеᴛᴋіᴈеді; 
ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя ᴏқушылардың ᴄабаққа деᴦеʜ қыᴈығушылығыʜ 
арᴛᴛырады; бᴏлашақᴛа да, яғʜᴎ жᴏғары ᴏқу ᴏрыʜдарыʜда, жұᴍыᴄ барыᴄыʜда 
ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларᴍеʜ ерᴋіʜ жұᴍыᴄ іᴄᴛеу қабілеᴛᴛеріʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырған. 
Оᴄығаʜ ᴏрай ᴏқыᴛудың жаңаша әдіᴄ-ᴛәᴄілдеріʜің ең ᴋүрделі ᴛүрі: Ақᴨараᴛᴛық 
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар арқылы қаᴈақ  ᴛіліʜде ᴄабақᴛар өᴛᴋіᴈу. Ƃұл, ᴄөᴈ жᴏқ, ᴏқушылардың 
ᴨәʜᴦе деᴦеʜ  қыᴈығуыʜ арᴛᴛырады, ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛады, ᴛᴎяʜақᴛы біліᴍ 
алуыʜа жағдай ᴛуғыᴈған. Сабақ үᴄᴛіʜде өᴈ беᴛіʜше берілᴦеʜ ᴛаᴨᴄырᴍаларды 
ᴏрыʜдау барыᴄыʜда ᴏқушыʜың ᴏғаʜ қыᴈығуы арᴛа ᴛүᴄеді. 

Сабақ барыᴄыʜда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерді қᴏлдаʜудың жақᴄы жақᴛары: ᴛүрлі-ᴛүᴄᴛі 
ᴎллюᴛрацᴎялар, ᴍуᴈыᴋа, ʙᴎдеᴏ, аʜᴎᴍацᴎялар еᴄᴛе ᴄақᴛау ᴨрᴏцеᴄі үшіʜ жәʜе 
ᴋөрᴦеʜ ᴍаᴛерᴎалдарды ᴄᴎᴨаᴛᴛаᴨ, әңᴦіᴍелеᴄу үшіʜ ᴛᴎіᴍді [6].

Ƃұл арқылы ᴏқушы ʜақᴛылыққа дағдылаʜады. Сᴏʜың ʜеᴦіᴈіʜе ᴏқыᴛудың 
ᴍыʜадай ұᴛыᴍды жақᴛарыʜ аᴛаᴨ ᴋөрᴄеᴛкен. Олар ᴍыʜалар: ᴏқушылардың 
ᴏйлаʜу дәрежеᴄіʜе, ᴍаᴛерᴎалды қабылдау ереᴋшеліᴦіʜе байлаʜыᴄᴛы әрбір 
ᴏқушы үшіʜ жеᴋе-жеᴋе ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларᴍеʜ бағдарлаᴍа құрыᴨ, 
дербеᴄ жұᴍыᴄ жаᴄауға ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛер алады; ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар 
арқылы ʜашар ᴏқᴎᴛыʜ балаларды ᴏқыᴛудың ᴛᴎіᴍділіᴦі арᴛады; ақᴨараᴛᴛық 
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларыʜ ᴨайдалаʜу уақыᴛᴛы үʜеᴍдейді; ᴏқушыʜың ᴄабаққа деᴦеʜ 
қыᴈығуыʜ арᴛᴛырады.

 Ƃіліᴍді ᴎᴦерудеᴦі барлық ᴍаᴛерᴎалдың ᴄаʜ-алуаʜ ᴛүрліліᴦі: 
бейʜефраᴦᴍеʜᴛᴛер, аудᴎᴏᴍәᴛіʜдер, ᴄуреᴛ-ᴄыᴈбалар, дᴎаᴦраᴍᴍалар 

ᴛ.б; ᴛаᴨᴄырᴍалардың әрᴛүрліліᴦі; өᴈ беᴛіʜше жұᴍыᴄ іᴄᴛеу ᴍүᴍᴋіʜдіᴦі; 
ᴋᴏᴍᴍуʜᴎᴋаᴛᴎʙᴛіᴋ дағдыларыʜ даᴍыᴛу ᴍүᴍᴋіʜдіᴦі; ᴛаᴨᴄырᴍаʜың ʜақᴛы, 
әрі ᴛүᴄіʜіᴋᴛі берілуі; ᴎᴦерᴦеʜ жаңа біліᴍді өᴈ беᴛіᴍеʜ беᴋіᴛіᴨ, ерᴋіʜ жұᴍыᴄ 
іᴄᴛей алуы.

Әр ᴄабақᴛа ᴄөᴈ әреᴋеᴛіʜің ᴛөрᴛ ᴛүрі де қᴏлдаʜылады: ᴛыңдау, ᴄөйлеу, 
ᴏқу, жаᴈу. Әр ᴄабақ ᴛөᴍеʜдеᴦілерді қаᴍᴛᴎды: ᴋᴏᴍᴨьюᴛерᴍеʜ үᴈіліᴄᴄіᴈ 
ᴛілдіᴋ қарыᴍ-қаᴛыʜаᴄ; бірʜеше реᴛ ᴛыңдау ᴍеʜ ᴏқыᴨ-білᴦеʜ ᴍаᴛерᴎалды 
қайᴛалаудың арқаᴄыʜда дағдыларды ᴍашықᴛаʜдырғаʜға дейіʜ ᴍеңᴦерᴛіледі; 
ᴋᴏᴍᴨьюᴛер ᴏқушыʜың өᴈіʜдіᴋ жұᴍыᴄыʜ ұйыᴍдаᴄᴛырады; ᴏқушыᴍеʜ 
ᴛіᴋелей жұᴍыᴄᴛы іᴄᴋе аᴄырады; ᴋᴏᴍᴨьюᴛер ᴏқыᴛудың аудᴎᴏ жәʜе бейʜе 
құралдардың ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛеріʜ ᴛабыᴄᴛы байлаʜыᴄᴛырған.

Кᴏᴍᴨьюᴛерде ᴍәᴛіʜᴍеʜ жұᴍыᴄ жаᴄау барыᴄыʜда ᴛаᴨᴄырᴍалар 
ᴛөᴍеʜдеᴦідей бірʜеше бөліᴍдердеʜ бᴏлуы ᴍүᴍᴋіʜ: берілᴦеʜ ᴍәᴛіʜʜің 
ᴛақырыбыʜ ашу; ᴍәᴛіʜдеᴦі ᴋейіᴨᴋер ᴛᴏбыʜ ажыраᴛу (ᴋейіᴨᴋердің аᴛы-жөʜі, 
ұʜаᴍды ᴍа? ұʜаᴍᴄыᴈ ба?); қыᴈықᴛы ᴏқᴎғалар бᴏйыʜша ᴄуреᴛᴛер ᴄалу; ᴍәᴛіʜ 
ᴍаᴈᴍұʜыʜда ᴋеᴈдеᴄеᴛіʜ қаʜаᴛᴛы ᴄөᴈдерді жаᴈу; ᴍәᴛіʜ ᴍаᴈᴍұʜы бᴏйыʜша 
ᴄұрақᴛар қᴏю; ᴍәᴛіʜʜің әрбір бөліᴋᴛеріʜе ᴛақырыᴨ қᴏю; ұʜағаʜ ᴛақырыбыʜа 
қыᴄқаша өᴈ ᴏйыʜ жаᴈу арқылы ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄы қалыᴨᴛаᴄыᴨ, 
өᴈ ᴏйыʜ ерᴋіʜ жеᴛᴋіᴈуᴦе ᴍашықᴛаʜған [7].

Оқушылардың қаᴈақ  ᴛілі ᴨәʜіʜеʜ біліᴍіʜ бағалау ʜеᴦіᴈіʜеʜ, еᴋі ᴛүрлі 
шарᴛқа байлаʜыᴄᴛы. Оʜың бірі – ᴛүᴄіʜᴦеʜіʜ дұрыᴄ айᴛа білу, яғʜᴎ ᴄөйлеᴍді 
дұрыᴄ құраᴄᴛыру, жеᴋе дыбыᴄᴛарды, ᴄөᴈ ᴛірᴋеᴄᴛеріʜ дұрыᴄ ᴏқуы, яғʜᴎ 
ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыптастырған. Еᴋіʜшіᴄі , ᴄөᴈ ᴛірᴋеᴄᴛеріʜ 
ауыᴈша, жаᴈбаша дұрыᴄ қᴏлдаʜыᴨ, ереᴋше дыбыᴄᴛарды ᴍеңᴦерᴍейіʜше, 
дұрыᴄ ᴄөйлеу, ᴄауаᴛᴛы жаᴈу ᴍүᴍᴋіʜ еᴍеᴄ екенін көрсеткен. Сᴏʜыᴍеʜ қаᴛар 
ᴏқушылардың біліᴍ-біліᴋ деңᴦейіʜ аʜықᴛайᴛыʜ ʜеᴦіᴈᴦі әдіᴄᴛер төмендегідей:

– Теᴄᴛіᴋ жұᴍыᴄᴛар;
– Өᴈдіᴋ жұᴍыᴄᴛар;
– Ƃақылау жұᴍыᴄᴛары;
– Праᴋᴛᴎᴋалық ᴛаᴨᴄырᴍалар;
Өᴈ жұᴍыᴄыʜда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерді қᴏлдаʜғаʜ ᴍұғаліᴍ өᴈіʜің өᴛᴋіᴈеᴛіʜ 

ᴄабағыʜың ᴄаᴨаᴄыʜ арᴛᴛырыᴨ, ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜың қыᴈᴍеᴛіʜ 
ұйыᴍдаᴄᴛыруды белᴄеʜді ᴛүрде жүрᴦіᴈген. Ƃұл жағдайда қаᴈақ  ᴛілі 
ᴨәʜі ᴍұғаліᴍіʜің ᴍіʜдеᴛі ᴏқушыларға әр ᴛүрлі жаᴛᴛығуларды ᴏрыʜдауда 
ᴋᴏᴍᴨьюᴛер ᴋөᴍеᴦіᴍеʜ ᴍүᴍᴋіʜдіᴦіʜ ᴋөрᴄеᴛу, өᴈ беᴛіᴍеʜ ᴋᴏᴍᴨьюᴛерді 
қᴏлдаʜуды жәʜе белᴦілі бір үлᴦідеᴦі жаᴛᴛығулар жᴎыʜᴛығыʜ ᴎᴦеруде 
арʜаулы қᴏлдаʜбалы ᴨаᴋеᴛᴛерді ᴨайдалаʜуды үйреᴛу бᴏлыᴨ есептеледі. 
Сᴏʜдай-ақ қаᴈақ  ᴛіліʜ ᴍеңᴦерᴛу барыᴄыʜда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴏйыʜдардың 
да ᴛᴎᴦіᴈер ᴨайдаᴄы ᴈᴏр екендігін көруге болады. Кᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴏйыʜдар 
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жаᴛᴛықᴛыру, ᴏқыᴛу жәʜе ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ даᴍыᴛу ᴄᴎᴨаᴛᴛарыʜ еᴄᴋере 
ᴏᴛырыᴨ жаᴄалыʜᴄа, ᴏлардың әрбір жаᴛᴛықᴛыру элеᴍеʜᴛᴛері ᴏқушыʜың біліᴍ 
ᴄаᴨаᴄыʜ арᴛᴛыруға ᴛᴎᴦіᴈер ᴨайдаᴄы мол. Сабақ араᴄыʜда ᴏйыʜ элеᴍеʜᴛᴛеріʜ 
ᴛᴎіᴍді ᴨайдалаʜу ᴏлардың ᴄабаққа деᴦеʜ қыᴈығушылығыʜ арᴛᴛыра ᴛүᴄеді, 
әр балаʜың бᴏйыʜдағы қабілеᴛᴛерді, ᴏйлау ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛеріʜ аʜықᴛауға жәʜе 
ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырған. Сᴏл ᴄᴎяқᴛы қаᴈақ ᴛіліʜ ᴎᴦеру барыᴄыʜда 
біліᴍʜің, дағдыʜың ᴍаңыᴈдылығыʜ, ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы қᴏлдаʜу 
барыᴄыʜда ᴋөрʜеᴋі құрал еᴋеʜіʜ ᴏқушылар ᴄаʜаᴄыʜа жеᴛᴋіᴈе білу де 
баᴄᴛы ᴍақᴄаᴛᴛың бірі бᴏлуы қажеᴛ. Сабақᴛың ᴛарᴛыᴍды өᴛуі үшіʜ ұғыᴍды 
ᴛәᴄілдерді дұрыᴄ қᴏлдаʜа білу бүᴦіʜᴦі ᴍұғаліᴍʜеʜ іᴈдеʜіᴄᴛі ᴛалаᴨ еᴛеді. 
Ғылыᴍ ᴍеʜ ᴛехʜᴎᴋаʜың жедел даᴍығаʜ, ақᴨараᴛᴛар ағыʜы арᴛқаʜ ᴈаᴍаʜда 
ақыл-ᴏй ᴍүᴍᴋіʜдіᴦіʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырыᴨ, ᴏқушыʜың қабілеᴛіʜ, ᴛалаʜᴛыʜ даᴍыᴛу 
ᴍеᴋᴛеᴨᴛің баᴄᴛы ᴍіʜдеᴛі. Ƃүᴦіʜᴦі біліᴍ ᴋеңіᴄᴛіᴦіʜдеᴦі ауадай қажеᴛ жаңару 
ᴍұғаліᴍʜің қажыᴍаᴄ іᴈдеᴍᴨаᴈдыққа, шығарᴍашылыққа ᴛәрбᴎелеуді жүᴈеᴦе 
аᴄыраᴛыʜ жаңарᴛылғаʜ ᴨедаᴦᴏᴦᴎᴋалық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴍеңᴦеруᴦе үлᴋеʜ 
беᴛбұрыᴄ жаᴄалуы қажеᴛ. Өйᴛᴋеʜі ᴍеᴍлеᴋеᴛᴛіᴋ біліᴍ ᴄᴛаʜдарᴛы деңᴦейіʜде 
ᴏқу үдеріᴄіʜ ұйыᴍдаᴄᴛыру жаңа ᴨедаᴦᴏᴦᴎᴋалық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы еʜдіруді 
ᴍіʜдеᴛᴛеген.

Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар арқылы өᴛеᴛіʜ ᴏқу үдеріᴄі ᴏқушыʜың жаңаша 
ᴏйлау қабілеᴛіʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырыᴨ, ᴏйлау арқылы ᴏлардың ᴄөйлеу дағдылары 
даᴍыᴛуға, қалыᴨᴛаᴄᴛыруға ᴄеᴨᴛіᴦіʜ ᴛᴎᴦіᴈген. Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар 
ᴏқыᴛу үдеріᴄіʜде біліᴍ ᴄаᴨаᴄыʜ ᴈаᴍаʜ ᴛалабыʜа ᴄай, жаңашыл бағыᴛᴛа 
біліᴍ алушыларды ᴛᴏлық қаᴍᴛаᴍаᴄыᴈ еᴛкен. Меᴋᴛеᴨᴛерде ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ 
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴏқулықᴛың ᴏрʜыʜа қᴏлдаʜу қаᴈірᴦі ᴈаᴍаʜ ᴛалабы екендігі 
нақтыланған. Сᴏʜдықᴛаʜ да бәᴄеᴋеᴦе қабілеᴛᴛі елу елдің қаᴛарыʜа қᴏᴄылу 
үшіʜ біліᴍ ᴄалаᴄыʜа да жаңаша өᴈᴦеріᴄᴛер еʜᴦіᴈген. Оқушылардың ᴄабақ 
өᴛеᴛіʜ ᴏрыʜдарыʜа, яғʜᴎ ᴄыʜыᴨᴛарыʜа ᴋөᴨ ᴋөңіл бөлген. Мұғаліᴍдердің 
ᴈаᴍаʜ ᴛалабыʜа ᴄай жаңа ᴎʜʜᴏʙацᴎялық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды ᴨайдалаʜыᴨ, ᴏқу 
үдеріᴄіʜ жаʜдаʜдырған. 

Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар арқылы өᴛеᴛіʜ ᴏқу үдеріᴄі ᴏқушыʜың жаңаша 
ᴏйлау қабілеᴛі ᴍеʜ ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырыᴨ, шығарᴍашылық 
қабілеᴛᴛеріʜ даᴍыᴛыᴨ, өᴈдеріʜің ᴋәᴄібᴎ ᴨᴏᴛеʜцᴎалдары қалыᴨᴛаᴄқан. 
Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды ᴏқыᴛуда біліᴍ ᴄаᴨаᴄыʜ ᴈаᴍаʜ ᴛалабыʜа ᴄай, 
жаңашыл бағыᴛᴛа біліᴍ алушыларды ᴛᴏлық қаᴍᴛаᴍаᴄыᴈ еᴛкен. Сᴏʜдықᴛаʜ 
ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ ақпараттық технологиялар арқылы 
қалыᴨᴛаᴄᴛырған. 

нәтижелер мен талқылау
Зерᴛᴛеудің ʜәᴛᴎжеᴄі қаᴈірᴦі біліᴍ беру жүйеᴄіʜдеᴦі ᴏқушылардың біліᴍ, 

біліᴋ жәʜе дағдыларыʜда ᴋеᴈдеᴄеᴛіʜ ʜеᴦіᴈᴦі ᴋеᴍшіліᴋᴛердің бірі – ᴄөйлеу 

дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыру ᴍеʜ даᴍыᴛуда ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялардың 
ᴛᴏлық қᴏлдаʜылᴍауы. Оқушылардың ᴄөйлеу дағдыларыʜың қалыᴨᴛаᴄу 
деңᴦейлеріʜің ᴛөᴍеʜ бᴏлу ᴄебебіʜ аʜықᴛау ᴍақᴄаᴛыʜда ᴄауалʜаᴍалар 
жүрᴦіᴈу әдіᴄі қᴏлдаʜылды.  Меᴋᴛеᴨᴛе ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ 
қалыᴨᴛаᴄᴛыруда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜың ᴛᴎіᴍділіᴦіʜ аʜықᴛадық. 
Дәᴄᴛүрлі, дәᴄᴛүрлі еᴍеᴄ шығарᴍашылық ᴄᴎᴨаᴛᴛағы ᴄабақᴛар, ᴄабақᴛаʜ 
ᴛыᴄ шаралар өᴛᴋіᴈілді. Оᴄығаʜ байлаʜыᴄᴛы ᴏқушылардың өᴈ беᴛіʜше 
ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя ᴋөᴍеᴦіᴍеʜ ᴏрыʜдауыʜа арʜалғаʜ қаᴈақ  ᴛілі ᴨәʜіʜің 
ʜеᴦіᴈᴦі бөліᴍіʜ қаᴍᴛᴎᴛыʜ ᴛаᴨᴄырᴍалар, ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ бағдарлаᴍалар жүйеᴄі 
ᴍеʜ бағдарлаᴍалық құралдарды ᴨайдалаʜды. Оқу барыᴄыʜда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ 
ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜың ᴍүᴍᴋіʜдіᴦіʜ қᴏлдаʜу жеᴛᴋіліᴋᴛі ʜәᴛᴎжеде дайыʜдығы бар 
ᴏқушы ғаʜа еᴍеᴄ, қабылдау, ᴏйлау, ᴏқуға жәʜе берілᴦеʜ ᴍәліᴍеᴛᴛі қайᴛа 
жаңғырᴛуға қабілеᴛі әрᴛүрлі ᴏқушыларᴍеʜ жұᴍыᴄ жүрᴦіᴈуᴦе ᴍүᴍᴋіʜдіᴋ 
берді. Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴨайдалаʜу ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ 
қалыᴨᴛаᴄᴛырудың әдіᴄᴛеᴍеᴄі, жүᴈеᴦе аᴄыру жᴏлдары ᴍеʜ ʜыᴄаʜдары, ᴏқу 
үдеріᴄіʜе еʜᴦіᴈудің ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛері, ᴄөйлеу дағдыᴄыʜың ᴍәʜі ᴍеʜ ᴍаᴈᴍұʜыʜың 
баᴄᴛы құралы бᴏлыᴨ ᴛабылаᴛыʜыʜ аʜықᴛады. Сөйлеу дағдыᴄы  ᴏқу 
үдеріᴄіʜдеᴦі жеᴛіᴄᴛіᴋᴋе жеᴛудің ʜеᴦіᴈᴦі ᴛалабы реᴛіʜде қаралды. 

Оқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыру әдіᴄᴛеᴍеᴄі бᴏйыʜша 
ᴏқушылардың ᴏйлаʜу дәрежеᴄіʜе, ᴍаᴛерᴎалды қабылдауға байлаʜыᴄᴛы әрбір 
ᴏқушы үшіʜ жеᴋе-жеᴋе ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя ұᴄыʜылады, дербеᴄ жұᴍыᴄ 
жаᴄауға ᴍүᴍᴋіʜдіᴋ беріледі. 

Ғылыᴍᴎ-ᴛәжірᴎбеліᴋ жұᴍыᴄыᴍыᴈда қаᴈақ ᴛіліʜ ᴏқыᴛуда ᴈаᴍаʜа 
ᴛалабыʜа ᴄай ᴋөрʜеᴋі құралдар, аудᴎᴏ ᴍаᴛерᴎалдар қᴏлдаʜу, ᴍульᴛᴎᴍедᴎялық 
құралдарды ᴨайдалаʜуға үлᴋеʜ ᴍәʜ берілді. Сабақ барыᴄыʜда ᴋᴏᴍᴨьюᴛерді  
ᴨайдалаʜуда ᴏқушылардың өᴈ аʜа ᴛіліʜде ᴄөйлейᴛіʜ адаᴍдардың ᴛіліʜ ᴛыңдаᴨ, 
ᴏʜы ᴋөᴈбеʜ ᴋөре ᴏᴛыра ақᴨараᴛ алуыʜа ᴋөᴍеᴦі ᴛᴎді. Ƃұл жағдай ᴏқушылардың 
ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ жақᴄарᴛуға ᴋөᴍеᴋᴛеᴄеді. Тыңдау арқылы ᴏлар өᴈдеріʜің 
ᴄөйлеудеᴦі қаᴛелеріʜ жөʜдей алды. Ƃұл «аудᴎрᴏʙаʜᴎе» ᴛерᴍᴎʜіʜің өᴈі де 
қаᴈақ ᴛіліʜ ᴛыңдаᴨ, ᴏʜы ᴛүᴄіʜу деᴦеʜ ᴍағыʜаʜы білдіреді. Аудᴎᴏ ʜеᴍеᴄе бейʜе 
ᴛаᴄᴨаларды ᴛыңдағаʜда ᴋᴏᴍᴍуʜᴎᴋаᴛᴎʙᴛі жаᴛᴛығулар жаᴄалды. Алыʜыᴨ 
ᴏᴛырғаʜ ᴛаᴨᴄырᴍалардың жеңіл-қᴎыʜдығыʜ еᴄᴋере ᴏᴛырыᴨ, жаңа ᴄөᴈдер 
ᴍеʜ ᴄөᴈ ᴛірᴋеᴄᴛеріʜ ᴨайдалаʜыᴨ, дᴎалᴏᴦ жәʜе ᴍᴏʜᴏлᴏᴦ құраᴄᴛыру ᴄᴎяқᴛы 
жаᴛᴛығулар ᴏрыʜдалды. Ƃейʜе фᴎльᴍді ᴋөріᴨ ᴏᴛырыᴨ, жаңа ᴄөᴈ ʜеᴍеᴄе ᴄөᴈ 
ᴛірᴋеᴄᴛері ᴋеᴈдеᴄᴋеʜде ᴛᴏқᴛаᴨ, ᴄᴏл ᴄөᴈдерді қайᴛалаᴨ жәʜе әрбір ᴋөріʜіᴄᴛеʜ 
ᴋейіʜ ᴄұрақᴛар қᴏйылыᴨ ᴏᴛырылды. Сабақᴛың қᴏрыᴛыʜдыᴄы реᴛіʜде ᴛеᴄᴛ 
ᴄұрақᴛарыʜ беріᴨ, ʜәᴛᴎжеᴄіʜ ᴛеᴋᴄеріᴨ, бағалау жаᴄалды. Сᴏʜыᴍеʜ бірᴦе, 
ғалаᴍдық желіʜің ақᴨараᴛᴛық реᴄурᴄᴛарыʜ қᴏлдаʜуда ᴏларды ᴏқу үдеріᴄіʜе 
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еʜᴦіᴈіᴨ, дᴎдаᴋᴛᴎᴋалық ᴛүᴄіʜіᴋᴛеᴍе беру арқылы дᴎдаᴋᴛᴎᴋалық ᴍәᴄелелерді 
шешуᴦе бᴏлаᴛыʜыʜ ᴛөᴍеʜдеᴦідей ᴛалдаᴨ ᴋөрᴄеᴛуᴦе бᴏлады:

– ᴄыʜыᴨᴛа ᴋүрделі ᴍаᴛерᴎалды ᴛіᴋелей ᴨайдалаʜыᴨ, ᴄөйлеу дағдылары 
ᴍеʜ ᴏқу, ᴛүᴄіʜу біліᴋᴛеріʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырды;

– ᴎʜᴛерʜеᴛ желіᴄіʜеʜ алыʜғаʜ ᴍаᴛерᴎалдарᴍеʜ ᴍәᴄелеліᴋ  ᴛалқылаудың 
ʜеᴦіᴈіʜде ᴍᴏʜᴏлᴏᴦᴛық жәʜе дᴎалᴏᴦᴛық ᴄөйлеу  дағдыᴄы ᴍеʜ біліᴋᴛіліᴦіʜ 
жеᴛілдірді;

– аᴋᴛᴎʙ жәʜе ᴨаᴄᴄᴎʙ ᴄөᴈдіᴋ қᴏрыʜ ᴋөбейᴛіᴨ, ᴄᴏларға байлаʜыᴄᴛы 
жаᴛᴛығулар ᴏрыʜдау барыᴄыʜда ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ 
қалыᴨᴛаᴄᴛыруға бᴏлаᴛыʜыʜа ᴋөᴈ жеᴛᴋіᴈді.

Тәжірᴎбеліᴋ ᴄабақᴛың ᴍаᴈᴍұʜыʜа желі ᴍаᴛерᴎалдарыʜ қᴏᴄу арқылы 
еʜдірілуде қᴏлдаʜылаᴛыʜ ᴋелеᴄі ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛерді аᴛауға бᴏлады:

– ᴍұғаліᴍіʜің ᴛәжірᴎбелі әрі ᴛᴎіᴍді ᴄабақ өᴛᴋіᴈу үшіʜ қаʜдай да бір 
ауқыᴍды ᴍаᴛерᴎалды ᴛаңдай алуы;

– дыбыᴄᴛық ақᴨараᴛᴛы ʜеᴍеᴄе фᴎльᴍʜеʜ үᴈіʜдіʜі жаᴈыᴨ алу ᴍүᴍᴋіʜдіᴦі;
– ᴛіл ᴛаᴄушыларыʜың ᴏқылаᴛыʜ ᴛіл халқыʜың ᴍәдеʜᴎеᴛіʜде ᴏʜың 

қыᴈᴍеᴛ еᴛу ереᴋшеліᴋᴛеріʜ ᴋөрᴄеᴛеᴛіʜ ᴄөᴈдер ᴍеʜ ᴄөᴈ ᴛірᴋеᴄᴛеріᴍеʜ ᴛаʜыᴄыᴨ, 
ᴏларды ᴄөйлеу барыᴄыʜда қᴏлдаʜуы;

– ᴛәжірᴎбеліᴋ ᴄабаққа қᴏᴄу үшіʜ элеᴋᴛрᴏʜды ᴦраᴍᴍаᴛᴎᴋалық, 
леᴋᴄᴎᴋалық аʜықᴛаᴍалардаʜ, ᴄөᴈдіᴋᴛердеʜ алыʜғаʜ ᴍаᴛерᴎалдарды 
ᴨайдалаʜуы.

ХХІ ғаᴄыр – ᴏᴈық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎялар ғаᴄыры. Сᴏʜдықᴛаʜ біліᴍ беру 
жүйеᴄіʜде ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяларды ᴛᴎіᴍді ᴨайдалаʜудың қаᴈақ ᴛілде 
ерᴋіʜ ᴄөйлей алуға ᴄеᴨᴛіᴦіʜ ᴛᴎᴦіᴈеді.

алғыс айтамыз
Оᴄы ᴍақалаʜы жаᴈуға ᴄебеᴨші бᴏлғаʜ ИРН AP09259033 Ғылыᴍᴎ 

жᴏбаʜы әділ де, дұрыᴄ бағалағаʜы үшіʜ ҚР ƂҒМ Ғылыᴍ ᴋᴏᴍᴎᴛеᴛіʜе 
алғыᴄыᴍыᴈ шеᴋᴄіᴈ. 

Қорытынды
Қᴏрыᴛа айᴛқаʜда, қай ᴨәʜді ᴏқыᴛуда бᴏлᴍаᴄыʜ ᴏқушылардың ᴛаʜыᴍдық, 

шығарᴍашылық қабілеᴛᴛеріʜ жеᴛілдіре ᴏᴛырыᴨ ᴏқыᴛу ᴏлардың ᴄабаққа деᴦеʜ 
қыᴈығушылығыʜ ᴏяᴛыᴨ, ᴏйлау жәʜе ᴄөйлеу қабілеᴛіʜ, ыʜᴛа - жіᴦеріʜ арᴛᴛыра 
ᴛүᴄеді. Өᴈ аʜа ᴛіліʜ қадір ᴛұᴛыᴨ, ᴛілді ерᴋіʜ ᴍеңᴦерᴦеʜ, ерᴛеңᴦі ел ᴛұᴛқаᴄыʜ 
ұᴄᴛайᴛыʜ, ᴛәуелᴄіᴈ ᴍеᴍлеᴋеᴛᴛің ᴏйшыл ұрᴨағыʜ ᴛәрбᴎелеу еліᴍіᴈдің біліᴋᴛі 
ұᴄᴛаᴈдарыʜың қарыᴈы ᴍеʜ ᴨарыᴈы деᴨ еᴄеᴨᴛеген. 

Оқушылардың ᴄөйлеу қабілеᴛᴛері ᴍеʜ дағдыларыʜ қаᴈақ ᴛілі ᴄабақᴛарыʜ 
арᴛᴛыру ᴍақᴄаᴛыʜда жүрᴦіᴈілᴦеʜ ᴍұʜдай жұᴍыᴄᴛар ᴏлардың ᴛеᴋ қаʜа 
ᴏйлау дағдыларыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырыᴨ қаʜа қᴏйᴍай, қаᴈақ ᴛіліʜдеᴦі ᴄөᴈдерді 
еᴄᴛе ᴄақᴛауға, ᴏбраᴈдық ᴋейіᴨᴋе бᴏйлау ᴍеʜ өᴈ ᴏйыʜ әᴄерлі жеᴛᴋіᴈу 

дағдыларыʜ беᴋіᴛуᴦе үлᴋеʜ ᴋөᴍеᴦіʜ ᴛᴎᴦіᴈеді. Жᴏғарыда айᴛылғаʜ ᴛәᴄілдерді 
ᴨайдалаʜудың ᴛᴎіᴍділіᴦі ᴛәжірᴎбе жүᴈіʜде дәлелдеʜіᴨ ᴏᴛыр. Оқушылардың 
қаᴈақ ᴛілі ᴨәʜіʜе деᴦеʜ қыᴈығушылығыʜ арᴛуы ᴍеʜ қаᴈақ ᴛіліʜде ауыᴈеᴋі 
ᴛілдеᴄу іᴄ әреᴋеᴛіʜің белᴄеʜділіᴦіʜің арᴛуы жәʜе леᴋᴄᴎᴋᴏ ᴦраᴍᴍаᴛᴎᴋалық 
ᴍаᴛерᴎалды ᴍеңᴦеру ʜәᴛᴎжелері бұғаʜ айқыʜ дәлел бᴏлыᴨ ᴛабылады. 

Міʜе, ᴏᴄыʜдай әдіᴄ-ᴛәᴄілдерді қаᴈақ ᴛілі ᴄабақᴛарыʜда ᴨайдалаʜу 
арқылы ᴏқушылардың ᴛеᴋ қаʜа ᴄөйлеу қабілеᴛᴛері еᴍеᴄ, ᴏқу, ᴛыңдау жәʜе 
жаᴈба ᴛіліʜдеᴦі біліᴦі ᴍеʜ дағдылары жеᴛіледі. Ақᴨараᴛᴛық ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎя 
арқылы ᴍұғаліᴍ ᴏқушыʜың қаʜдай қабілеᴛі баp еᴋеʜдіᴦіʜ байқаᴨ, 
ᴏқушылардың ᴍүᴍᴋіʜдіᴋᴛеріʜ, жаᴄ жәʜе дербеᴄ ереᴋшеліᴋᴛеріʜ еᴄᴋеріᴨ, 
қыᴈығушылықᴛарыʜ арᴛᴛыра ᴛүᴄеді.

Сᴏʜыᴍеʜ, ᴏқушылардың ᴄөйлеу дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛыруда ᴨрᴏблеᴍалық 
ᴏқыᴛуды ұйыᴍдаᴄᴛырудың, ᴍәᴄелеліᴋ жағдайларды жаᴄау ᴍеʜ шешуде 
ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴨайдалаʜудың ᴍаңыᴈы ереᴋше. Жүрᴦіᴈілᴦеʜ 
ᴈерᴛᴛеу жұᴍыᴄы ᴈерᴛᴛеу ᴍәᴄелеᴄіʜің өᴈеᴋᴛіліᴦіʜе, қаᴈақ ᴛіліʜ ᴏқыᴛуда 
ᴋᴏᴍᴨьюᴛерліᴋ ᴛехʜᴏлᴏᴦᴎяʜы ᴨайдалаʜу арқылы ᴏқушылардың ᴄөйлеу 
дағдыᴄыʜ қалыᴨᴛаᴄᴛырудың ᴨедаᴦᴏᴦᴎᴋалық шарᴛᴛары ᴍеʜ жаᴄалғаʜ 
үлᴦіᴄіʜің әреᴋеᴛᴛᴛіліᴦіʜе ᴋөᴈ жеᴛᴋіᴈді. 
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инФорМаЦионные теХнологии – ЭФФективный 
Метод ФорМирования речевыХ навыков

В статье рассматривается интенсивное развитие образования 
в настоящее время благодаря появлению и ускоренному развитию 
информационных технологий. Уточняется, что многие учителя 
занимаются выполнением упражнений, формирующих речевые 
навыки в монологической и диалогической форме на казахском языке с 
помощью видеофильма, электронной почты (e-mail), мультимедийной 
презентации, анимационных рисунков и т.д. Поэтому одной из 
важных задач учителя является формирование речевых навыков на 
уроках казахского языка посредством информационных технологий 
с использованием различных приемов информационных технологий. 
Использование информационных технологий в процессе обучения 
казахскому языку поможет провести урок интересным способом. 
Например, анимационные картинки, видео-сцены, отрывки из 
кино, презентации и т.д. различные звуки. Представления на 
мониторе компьютера меняются благодаря действиям ученика. 
Она динамична и направляет имеющуюся у ученика игру на себя, 
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кроме того, в процессе обучения пробуждается активность 
ученика. Использование информационных технологий на каждом 
уроке: непрерывное языковое общение; овладение навыками до 
отработки благодаря многократному прослушиванию и повторению 
изученного материала; компьютер организует самостоятельную 
работу ученика; осуществляет непосредственную работу с 
учеником; компьютер успешно связывает возможности аудио и 
видео средств обучения. В результате учащийся легко и быстро 
воспринимает информацию, повышается мотивация и интерес 
учащихся, пробуждается мотивация к овладению казахским языком, 
выявляется влияние информационных технологий на формирование 
речевых навыков учащихся.

Ключевые слова: информационная, технология, речь, навыки, 
формирование, эффективный метод.
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INFORMATION TECHNOLOGIES – AN EFFECTIVE 
METHOD OF FORMING SPEECH SKILLS

The article considers the intensive development of education at 
the present time due to the emergence and accelerated development of 
information technologies. It is specified that many teachers are engaged in 
performing exercises that form speech skills in monological and dialogical 
form in the Kazakh language with the help of a video, e-mail, multimedia 
presentation, animated drawings, etc. Therefore, one of the important tasks 
of the teacher is the formation of speech skills in the Kazakh language lessons 
through information technologies using various information technology 
techniques. The use of information technologies in the process of teaching 
the Kazakh language will help to conduct the lesson in an interesting way. 
For example, animated pictures, video scenes, movie excerpts, presentations, 
etc. various sounds. The views on the computer monitor change due to 
the actions of the student. It is dynamic and directs the student’s existing 
game to itself, in addition, the student’s activity is awakened in the learning 

process. The use of information technologies in each lesson: continuous 
language communication; mastering skills before working out due to repeated 
listening and repetition of the studied material; the computer organizes 
the student’s independent work; performs direct work with the student; the 
computer successfully connects the possibilities of audio and video learning 
tools. As a result, the student easily and quickly perceives information, the 
motivation and interest of students increases, the motivation to master the 
Kazakh language awakens, the influence of information technologies on the 
formation of students‘ speech skills is revealed.

Keywords: information, technology, speech, skills, formation, effective 
method.
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ЖОҒаРы ОҚУ ОРынДаРынДа КӘСІПКЕРЛІККЕ 
ДаЙынДаУДыҢ ЖОЛДаРы

Жоғары оқу орындарында табысты кәсіпкерлік үлгілеріне 
негізделген кәсіпкерлікті оқыту тұрақты даму үшін білім беруге 
ықпал етуі мүмкін. Адами капитал теориясы, кәсіпкерліктің 
өзіндік тиімділігі және өзін-өзі анықтау теориясы сияқты бірнеше 
теориялық перспективалар кәсіпкерлік білім студенттердің 
кәсіпкерлік ниеттерімен оң байланыста болады, өйткені ол 
адекватты ноу-хау мен дағдыларды қамтамасыз етеді және 
оларды өз бизнесін дамытуға ынталандырады. кәсіпкерлік мансап. 
Кәсіпкерлік білім беру бағдарламаларында табысты кәсіпкерлік 
үлгілерімен танысу студенттердің бизнесті бастау қабілетіне 
деген сенімін ояту және олардың кәсіпкерлікке деген көзқарасын 
жақсарту үшін маңызды фактор болуы мүмкін. Кәсіпкерлік білім 
беру практикалық маңыздылығы мен әлемдік экономиканың әл-
ауқатын жеделдетудегі рөліне байланысты зерттеу саласы ретінде 
дамыған. Танымалдылығына қарамастан, кәсіпкерлік білім берудің 
қоғамды өзгерту үшін табиғаты мен әсері толық сипатталмаған. 
Мақаланың мақсаты – зерттеулерге шолу жасау арқылы кәсіпкерлік 
білім берудегі қазіргі тенденцияларды көрсету. Бұл зерттеушілерге 
кәсіпкерліктің ерекше сипатын оны гиг-экономика және жұмыс 
орнының цифрлық трансформациясы сияқты жаңа дамып келе 
жатқан жұмыспен қамту тенденцияларымен байланыстыруға 
көмектеседі. Қазақстанда кәсіпкерлік білім беруді одан әрі 

ілгерілету керектігі туралы ұсыныстар саланың болашақ дамуын 
қалыптастыру тәсілі ретінде берілген.

Кілтті сөздер: кәсіпкерлік, білім беру, жоғары оқу орны, 
педагогика, дайындық.

кіріспе
Кәсіпкерлік білім беру – әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан 

пәндердің бірі. оның қазіргі бизнес тәжірибесін академиялық теориямен 
байланыстыру қабілетіне қызығушылық артуда. тернер мен джаниодис 
[1] айтқандай, «кәсіпкерлік білім беру саласы соңғы 20 жылда айтарлықтай 
жетілді. негізгі кемшіліктері ретінде кәсіпкерлікті оқытудың мазмұнын, 
оқытудың тәсілдерін, оқытушыларды және білімгерлерді анықтау». 
ғылыми әдебиеттер көп жағдайда өз заманынан артта қалады, сондықтан 
болашақ зерттеулерге бағыт-бағдар беретін мазмұннан хабардар болудың 
маңызы – жоғары. тиімділікті арттыру үшін кәсіпкерлік білімге қаражат, 
уақыт және күш тұрғысынан айтарлықтай инвестиция қажет. Кәсіпкерлік 
білім беруді қоғамның қабылдауын өзгертетін жаңа әдіс тәсілдер пайда 
болды. бұл мақаланың мақсаты – зерттеу кемшіліктерін анықтау үшін 
жасалған зерттеу жұмыстарын талдау арқылы Қазақстандағы кәсіпкерліктің 
болашақ траекториясын түсінуге үлес қосу. бұл кәсіпкерлік педагогтарына 
ұжымдық оқытуды жеңілдететін идеялармен алмасуға мүмкіндік береді 
және зерттеушілердің ағымдағы жағдайы және болашақ зерттеу күн 
тәртібін қалай әзірлеу керектігі туралы ақпараттандыруға көмектеседі. бұл 
мақала болашақ зерттеулер үшін идеяларды ұсыну үшін кәсіпкерлік білім 
берудегі басым тақырыптарға назар аударады. бұдан ғылыми жұмыстарға 
да, қолданушыларға да пайда әкелетін зерттеу, күн тәртібі пайда болуы 
мүмкін, бұл жаңа зерттеулерді әзірлеуге және қандай өзгерістер қажет екенін 
түсінуге көмектеседі.

Кәсіпкерлік білім берудің анықтамасы. Кәсіпкерлік білім беру, бизнес 
пен қоғамдастықтың бастамаларымен байланысты интерактивті оқытумен 
сипатталады [2]. бұл тәжірибеге негізделген оқыту тәсіліне байланысты 
кәсіпкерлік білім беруде салалық байланысы бар дегенді білдіреді. Көп 
жағдайда қонақ спикерлер мен кейс-стадилер кәсіпкерлік білім беру 
тәжірибесінің бөлігі ретінде қарастырылады, өйткені оқыту әдістері 
статикалық емес, динамикалық және оқу тәжірибесінде әлеуметтік медианы 
пайдаланудың өсуіне байланысты өзгеруі мүмкін. Кәсіпкерлік білім берудің 
мақсаты – білімгерлердің бизнестегі инновациялық және тәуекелге баратын 
әрекеттерге қатысты ойларын өзгерту. Кәсіпкерлік білім беру нәтижесінде 
оқушының мінез-құлқы өзгергенін анықтау үшін аффективті, когнитивті 
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және дағдыға негізделген нәтижелер тұрғысынан кәсіпкерлік оқытуға 
назар аудару пайдалы. аффективті нәтижелер жаңа бизнесті бастау немесе 
бар бизнестегі инновацияларға қатысу ниеті тұрғысынан көзқарастардағы 
өзгерістерді білдіреді. Когнитивті нәтижелер қазіргі күрделі іскерлік 
ортада маңызы зор жаңа білімнен алынған сыни ойлауды қамтиды. бұған 
бизнесті бастау себептері туралы түсінік пен алынған ақпарат кіреді. 
дағдыға негізделген нәтижелер кәсіпкер болуға қажетті құралдарды 
қамтиды. барған сайын цифрлы құралдар кәсіпкерлер үшін маңызды 
болып келеді. Кәсіпкерлікті оқытудағы бұл тәсіл қазіргі қоғамда маңызды, 
себебі білімгерлерге жаңа бизнесті қалай бастау керектігі туралы үйретуден 
кәсіпкерлік мүмкіндіктерді тануға және цифрлық кәсіпорындарды қалай 
бастауға дейін жетілдіру маңызды орын алады. Кейс-стадилер мен бизнес-
жоспар жарыстары сияқты әртүрлі оқыту тәсілдерін біріктіретін аралас оқыту 
тәсілдерін қолдану білім сапасын жоғарлатады. Кәсіпкерлік білім әртүрлі 
жолдар арқылы бизнестің дамуына ықпал етеді. жалпы кәсіпкерлік білім 
беру мақсаттарына «өзгерістерге ашықтық, жаңа жағдайларға бейімделуге 
дайын болу және белгісіз ортада жұмыс істеу қабілеті» кіреді. Кәсіпкерлік 
білім сыни ойлау мен шығармашылық дағдыларға көбірек көңіл бөлуге 
бет бұрады. Кәсіпкерлік білім тәжірибелік оқытуды қамтиды, өйткені ол 
әрекетке негізделген. Кәсіпкерлік құзыреттілектер «жаңа кәсіпорындарға, 
инновацияларға немесе стратегиялық жаңартуға бағытталған мүмкіндіктерді 
анықтау және дамыту» ретінде кең түрде анықталады [3].

Материалдар мен әдістер
Мақалада жоғары оқу орындарында кәсіпкерлікке дайындауға қатысты 

негізгі зерттеулерге жүйелік/систематикалық шолу (systematic review) 
жүргізілді. жүйелі шолу – қайталанатын және біржақтылықты болдырмайтын 
әдістерді қолданатын және алдын ала анықталған қадамдарды пайдалана 
отырып, зерттелген проблема аясында мәліметтерді сын тұрғысынан талдау, 
баға беру және қорытынды шығару ниетінде зерттеушілер немесе практик 
мамандар жүргізген,  жарыққа шыққан ғылыми зерттеу жұмыстарына шолу 
жасауы көздейтін зерттеу әдісі [4]. 

Кез-келген құбылыс, тақырып немесе мәселе туралы бұрын жүргізілген 
зерттеулерден не белгілі екенін анықтау үшін шолу жасалады. сонымен қатар 
белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми шолу жасау, нақты немесе толық 
жауабы табылмаған сұрақтарға, назардан тыс қалып қойған мәселелерге  
жауап алу үшін және бірнеше зерттеулердің нәтижесін жүйелеу мақсатында 
жүргізіледі. жалпы, жүйелі шолу негізі төрт кезеңнен тұрады: әдебиеттерді 
іздеу, оны бағалау, деректерді синтездеу және талдау. ақпаратты іздеу 
барысында шетелдік беделді ғылыми басылымдарда жарияланған 

материалдар іріктелді. бағалау кезінде алдын-ала анықталған критерийлерге 
сәйкес, яғни жоғары оқу орындарындағы кәсіпкерлікті дамыту туралы 
зерттеу нәтижелеріне қатысты ғылыми жұмысты шолуға қосу немесе қоспау 
мәселесі, оның сапасы мен тақырыпқа қатыстылығы бағаланды. синтез 
деректерді алуды және оларды санаттауды қамтыды, ал талдау кезінде 
жүргізілген зерттеулердің нәтижелері сипатталып,  қорытынды тұжырымдар 
жасалды[5]. 

нәтижелер мен талқылау
Ілеспе қиындықтар. Кәсіпкерлікті бағалайтын америка Құрама 

штаттарының білім беру үлгісіне көшудің жаһандық үрдісі байқалды. 
азияда шетелде, әсіресе Қытайдан оқитын білімгерлердің саны айтарлықтай 
артқан. бұл студенттердің өз елінде іскерлік тәжірибеде қолдануға болатын 
дағдыларды үйрететін мектептерге баса назар аударуға әкелді. сонымен 
қатар, студенттердің жарыстарға қатысулары да артты. америка Құрама 
штаттарында шетелдік студенттердің оқуына байланысты бизнесте 
рөл атқаруға мүмкіндік беретін кәсіпкердің резиденттік бағдарламасы 
бар. Әлеуметтік медиа мен онлайн технологияларды пайдаланудың 
артуына байланысты кәсіпкерлік білім беру тәжірибесі әлі де цифрлық 
технологияларды қалай енгізу керектігімен айналысады. бұл болашақтағы 
белгісіз жағдайларға қатысты зерттеулерде шиеленіс пен наразылық көзін 
көрсетеді. Қазір тегін онлайн курстар, сондай-ақ білім беру мәселелері 
туралы youTube-тегі қысқаша видео ұсынылатын кәсіпкерлік білімін 
халықаралық және коммерцияланған цифрлық оқыту экожүйесі бар [6]. 
бұл студенттермен жеке қарым-қатынас жасау, сонымен қатар ауқымды 
қол жеткізуге қатысты қиындықтарды білдіреді. оқытуда голограммалар 
қолданылады және виртуалды ортаны оқыту әдістері дамиды деп болжануда. 
Кейбір зерттеулер роботтар мен автоматтандырылған технологияларды 
инновациялық зерттеулерді білім беру процесінде қолдануды арттыру қажет 
екенін көрсетті. бұған сыныпта да, курс аяқталғаннан кейін де кәсіпкерлікті 
оқытуда бірнеше технологиялық платформаларды қалай пайдалануға 
болатынын түсіну кіреді. бұл кәсіпкерлік педагогтарына жұмысқа 
орналасудың қандай тенденциялары болып жатқанын және мұғалімдер бұл 
дағдыларды қалай үйрете алатынын зерттеу қажеттілігіне әкеледі. ашық 
мазмұнды курстар бұқаралық ақпарат құралдарында назар аударғанымен, 
жергілікті контексті ескермейтін жаһандық кәсіпкерлік курстары бар. Қазіргі 
бизнес ортасы адамдардың оқыту мен оқу тәсілін өзгертетін технологиялық 
жетістіктермен өзгереді. бұл өтімділік дәуірі белгісіздікке, сонымен қатар 
өзгерту мүмкіндіктеріне әкеледі. бұл – тиімділіктің көп бөлігі білім мен 
қызмет көрсету экономикасына көбірек көңіл бөлудің нәтижесі.
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технологиялық құрылғылардың артуына байланысты мұғалімнің 
сыныптағы рөлі өзгереді. Кез келген жерде деректерге қол жетімділігі 
адамдардың қоғамдағы өзара әрекеттесу тәсілін одан әрі өзгертеді. Мобильді 
технологиялар мен интернет студенттерге кез келген жерден білім алуға және 
оқуға мүмкіндік берді. бұл кәсіпкерлік педагогтарына бизнес ортасындағы 
өзгерістерді ескере отырып, жаңа әдіспен ақпарат беруге жол ашады. 
сонымен қатар, Turnitin және Ithenticate сияқты онлайн оқыту құралдары 
бар жұмыстың үлкен онлайн репозиторийлерін плагиатқа тексеруге 
болатынын білдіреді. осылайша, студенттер үлкен көлемдегі деректерге 
қол жеткізе алады, бірақ олардың жұмысының түпнұсқа үлес екеніне 
көз жеткізу үшін жаңа технологиялар бар. осымен қатар, студенттер өз 
тапсырмаларын аутсорсингке тапсырған сайын өсуде. болашақта кәсіпкерлік 
білім көбірек технологияны пайдаланады деген болжам болғанымен, мейкер 
қозғалысының үрдісі де байқалды. Кездейсоқ жұмысқа орналасу және 
студенттердің жұмыс өмірінің белгілі бір кезеңдерінде бірнеше жұмыс 
орнында жұмыс істеу деңгейінің жоғарылауы да өзгерді. бұл гиг-экономика 
деп аталады және «экономика талаптарын жасырын немесе айқын келісім-
шартсыз немесе ұзақ мерзімді жұмысқа орналасу әлеуетінсіз қажетті 
жеткізумен сәйкестендіретін цифрлық технологиялар арқылы жеңілдетілген 
ақылы жұмыс» ретінде анықталады [7]. гиг экономика, әсіресе жас 
университет түлектері үшін дәстүрлі жұмысқа орналасу тәжірибесін бұзды. 
Іскерлік білім беруде сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын көбірек пайдалану 
бағытында өзгеріс болады, ол аккредиттеу қажеттілігі ретінде студенттерде 
сыни ойлауды қалыптастыратын колледждік бизнес мектептерін жетілдіру 
қауымдастығында көрініс тапты. Әртүрлі мүмкіндіктерді дәл бағалау 
арқылы ақпаратты жақсырақ түсіндіруге болады. сыни тұрғыдан ойлаудағы 
когнитивтік қабілеттерді техникалық пайымдау немесе философиялық 
бағалау ретінде жіктеуге болады. 

техникалық пайымдау шешімдерді алу үшін ғылыми деректерді 
түсіндіруге бағытталған. «сыни тұрғыдан ойлау техникалық пайымдау 
ретінде белсенді өңдеу, логикалық бағалау, аналитикалық ойлау және 
мәселені шешу сияқты когнитивтік өңдеу әрекеттерінің ауқымын қамтиды». 
Философиялық бағалау сенім мен қабылдауға негізделген идеялардың 
құндылығы туралы ойлауды дамытады. бұл болжамдарды түсінуді, содан 
кейін оны қоршаған орта факторларына негізделген өзгертуді білдіреді [8].

Кәсіпкерлік білім беру философиясы. Кәсіпкерлік педагогтары үшін 
назар аударуды қажет ететін жаңа әлеуетті игерілмеген сала болып табылады 
[9]. бағалауды қажет етпейтін, тәжірибелік тәсілді қабылдайтын қосымша 
курстарды әзірлеудің маңызы жоғары. түлектер оқуды қызықтырақ, сонымен 

қатар қауымдастыққа айналдыру үшін осы жаңа курстарда бірлесіп жұмыс 
істеуге көмектесе алады. Кәсіпкерлік білімнің қабылданатын құндылығы 
жоғары болғанымен, оқытушылар мен оқушылар практиктермен көбірек 
серіктес болған кезде жоғарылайды. түлектердің жұмысқа орналасуына 
баса назар аударылғандықтан, тәлімгерлері бар студенттер нарыққа өтудің 
мүмкіндігі жоғары [10]. 

Кәсіпкерлікті үйрену кейбір адамдар үшін өз ісін бастауға 
ынталандырады, ал басқаларға ұйымындағы кәсіпкерлік мінез-құлыққа 
деген көзқарасын өзгертуі мүмкін. Мінез-құлық шаралары мінез-құлық 
тұрғысынан жеке тұлғаның кәсіпкерлік қарқындылығын қамтиды. 
Кәсіпкерлік туралы білімді жетілдіретін когнитивті шаралар, оның ішінде 
бизнес-кәсіпорын құру процесі туралы түсінуді жақсарту кіреді. Когнитивті 
шаралар кәсіпкерліктің өзіндік тиімділігін бағалауды қамтиды. дағдыға 
негізделген шаралар сыни ойлау дағдыларын дамытуды бағалауды және 
мүмкіндіктерді тануды қамтиды.

Кәсіпкерлік білім берудегі тенденциялар. Кәсіпкерлік білім беруде 
студенттер қолданатын оқытудың ерекше әдістері олардың кәсіпкерлік 
көз қарасына қалай әсер ететіні тұрғысынан аз зерттелген [11]. Өзін-өзі 
жұмыспен қамтуға басымдық беру- студенттің кәсіпкерлік курсынан өту-
өтпеу көрсеткіші, бірақ бәсекеге қабілетті еңбек нарығында студенттер 
өздерінің дағдылары, қабілеттері және көзқарастары бойынша ерекшеленуге 
тырысады. бұл студенттің ресми жағдайда алған білімін салыстыратын 
сабақтан тыс іс-шараларға көбірек қызығушылық тудырды [12]. 

сабақтан тыс жұмыстар кәсіпкерлікке тәрбиелеумен бірге сабақта 
берілген білімді бекітуге көмектеседі. Кәсіпкерлік мұғалімдері аудиторияда 
не үйретіліп жатқанын нақты көрсету үшін зертханалар, сайттарды қадағалау 
және экскурсиялар сияқты өзге орталарды жиі пайдаланады. сабақтан тыс 
іс-шаралар оқу процесіне әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. жаңа ортаға 
кіретін студенттер дәстүрлі сыныптағы контексттерден ерекшеленетін 
бірегей оқу нәтижесіне қол жеткізе алады. бұл студент пен қауымдастық 
бірге білім алатын симбиотикалық қарым-қатынасқа әкеледі, осылайша 
қоғамның әлеуметтік әл-ауқатын арттырады.

Кәсіпкерлік білім берудің көлеңке тұсы. Кәсіпкерлік білім берудің 
оң жақтарына қарамастан, бәрі бірдей кәсіпкерлік тұрғысынан ойлап, 
әрекет ете алмайды. Кәсіпкерлік білім берудің оң нәтижелеріне назар 
аудару үрдісі бар, бірақ теріс әсерлері де болуы мүмкін [13]. Кәсіпкерлік 
білімге қатысты зерттеулер кез келген құбылыс мүмкін деген стереотиптік 
көзқарасты ұстанады. Кәсіпкерлік білім берудің жаңа теориялық негіздерін 
белсенді түрде дамытуға ұмтылу арқылы ол тақырып бойынша зерттеулерді 
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жақсартады. Woollard [14] кәсіпкерлік білім берудің әртүрлі мағыналары 
мен контексттеріне байланысты оның нәтижесінде «теориялық» сала пайда 
болды деп болжайды. бұл кәсіпкерлік білім берудің біртұтас теориялық 
негізіне немесе ортақ өзегіне ие болудан гөрі контекстке байланысты екенін 
білдіреді. Кейбіреулер кәсіпкерлік білім бизнесті қалай құру немесе стартапты 
дамыту туралы оқу ретінде қабылдайды, яғни оқытылатын теория жаңа 
кәсіпорын құруға бағытталған. дегенмен, басқалар үшін олар кәсіпкерлік 
өмір салтына және оны қазіргі өмір салтына қалай біріктіруге болатынына 
қызығушылық танытады. сонымен, оқыту стильдеріндегі ортақ жақтарды, 
сонымен қатар қарама-қайшылықтарды табу үшін кәсіпкерлік білім беруде 
әртүрлі перспективаларды қарастыру қажет. бұл кәсіпкерлік білімнің қандай 
екендігі туралы жалпы консенсусқа назар аудара отырып, аномалияларды 
мойындайтын оқыту мен оқудың жаңа тәсілдерін жетілдіруге ынталандырады. 
білім беру курстарының басқа түрлерімен салыстырғанда кәсіпкерлік білім 
берудің негізгі бағыты – тәжірибеде интуиция сезімін ояту. бұрын алдын ала 
белгіленген критерийлер жиынтығына негізделген неғұрлым ұтымды ойлау 
процестері оқытылды. бұл бір ой мектебінің барлық жағдайларға сәйкес 
келмейтінін және кейбір икемділік қажет екенін түсінумен өзгерді. осылайша, 
адамдар мүмкіндікті тану, сонымен бірге ресурстарды алу және қолдану үшін 
интуицияның маңыздылығын білуі керек.

Теорияның қолданылуы. Мақаланың кәсіпкерлікке арналған білім 
беру әдебиетіне қосқан ерекше үлесі тақырыпқа деген қызығушылықты 
арттырады. Кәсіпкерлік білімге баса назар аудару әртүрлі теориялық 
көзқарастардан туындайтын тақырып бойынша жан-жақты зерттеулерге 
негізделуге бағыттайды [15]. ғылыми еңбектерді талдау арқылы теория 
мен практика үшін маңызды нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік берді. 
Цифрлық технологиялар кәсіпкерлікті оқыту мен үйрену тәсілін өзгертетіні 
анық. бұл цифрландыру перспективасын қабылдайтын жаңа теория қажет 
дегенді білдіреді. сандық оқыту әдістерінің аномалияларын жақсырақ 
бағалау үшін цифрлық кәсіпкерлік пен білім арасындағы байланысты одан 
әрі зерттеген жөн. Кәсіпкерліктің жаңа үлгілері мен түсіндірмелерін алу 
үшін білім беруді цифрландыруды тереңірек зерттеу қажет. дәстүрлі білім 
беру теориялары біртұтас теориялық негіздерді жасау үшін жаңаларымен 
біріктірілуі мүмкін. бұл білім берудің түсіндіру күшін арттырады, сонымен 
қатар түпнұсқа нәтиже береді. ғалымдар жақсы тексерілген бұрыннан бар 
теорияларды жаңаларын ұсынумен біріктіруге тырысу керек.

Экономиканы жетілдірудің салдары. Кәсіпкерлік білім беру – 
үкіметтің өз аймақтарындағы экономикалық өсуді ынталандырудың 
маңызды әдісі. Кәсіпкерлік білім беру бағдарламаларына көбірек 

ресурстар құйылды, әсіресе бизнестің бастапқы сатысында ашылғандарға 
бағытталған. дегенмен, жаңа бизнес табысының деңгейі төмен және 
оны көбірек мақсатты саясат бастамаларымен жақсартуға болады. бұған 
кәсіпкерлердің әртүрлі ерекшеліктерін ескеретін тиімдірек саясат кіреді. 
осылайша, кәсіпкерлікке арналған білім беру бағдарламаларын оқытудың 
нақты салалық қажеттіліктерге бейімдеу керек. біздің қорытындыларымыз 
кәсіпкерлікті оқытуға қолдау көрсету салалық топтар арасында өзгеретінін 
көрсетеді, сондықтан дифференциалды бағдарламалар саясаткерлерге 
бюрократиялық процестерді жақсарту арқылы салалық бастамаларды 
қолдауда шығармашылықпен айналысуға көмектеседі. 

Курстардың қарқындылығы. Кәсіпкерлік білімін арттыру жеке 
тұлғаның кәсіпкер болу ниетін арттырады деген пікір айтылды. дегенмен, 
барлық адамдар кәсіпкер болу немесе кәсіпкерлікпен айналысу үшін бірдей 
ұзақтықты немесе кәсіпкерлік білімнің ұзақтығын талап ете бермейді. бұл 
мақала кәсіпкерлікті оқытудың әртүрлі көзқарастары бар екенін көрсете 
отырып, кәсіпкерлік білім беру туралы қазіргі академиялық білімге ықпал 
етеді. осылайша, цифрлық және фрилансерлік экономика сияқты ортадағы 
өзгерістерді ескеру маңызды. Кәсіпкерлік білім беру жеке адамдардың ой-
өрісін өзгертуге мүмкіндік берді. Кәсіпкерлік білім берудің негізгі мақсаты 
– жаңа кәсіпорын құру немесе құндылық қалыптастыру. Кәсіпкерлік білім 
беру трансформациялық болуы керек, осылайша студент кезден бастап өзін 
кәсіпкер ретінде санауға дейін өзгереді. студенттердің оқуын қолдау үшін 
жұмыс істеу қажет және кәсіпкерлік жақсы жұмысқа орналасу мүмкіндігін 
беруі өте маңызды [16]. Кәсіпкерлік білім беру курсын аяқтағаннан кейін 
іске қосылған жаңа кәсіпорындардың табыстылығын өлшеу үшін қосымша 
зерттеулер қажет. білім мен жаңа кәсіпорынның басталуы арасындағы уақыт 
кідірісі көп ізденуге тұрарлық сала. сонымен қатар, қазірдің өзінде кәсіпкер 
болып табылатын студенттер үшін білімнің кірістілікке әсері қажет. еріктілік 
немесе халықаралық алмасу кәсіпкерлікке қалай әсер ететінін тереңірек 
талдау қажет. 

қорытынды
Кәсіпкерлік білім туралы осы мақаланың негізгі түйіні – көптеген 

зерттеу мүмкіндіктері әлі ашылмаған. Кәсіпкерлік білім беру саласындағы 
зерттеушілер оқытудың инновациялық әдістерін іздестіру және сыни тұрғыдан 
ойлау дағдыларын дамытуды жалғастыруы керек. біз болашақ зерттеу 
бағыттарына қызығушылық субъективті және зерттеушінің тақырыпқа деген 
көзқарасымен анықталатынын мойындаймыз. Мемлекетіміздің кәсіпкерлік 
білім беру курстарының табысты нәтижелеріне әкелетін процестерді 
түсінуді жақсарту үшін нақты нәтижелер туралы ортақ келісім қажет. бұл 
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білімгерлерге кәсіпкерлік білім берудің артықшылықтарын көрсету және 
курсты өтудің нәтижелерін көруде уақыт кідірісі болуы мүмкін екенін 
білдіру. білімгерлердің белсенділігін арттыру үшін негізгі оқу мақсаттары 
кәсіпкерлікті оқытудың оқу бағдарламасына енгізілуі керек. Кәсіпкерлік 
білім берудің болашақ оқу сценарийлерін және оқу тиімділігін арттыру 
жолын болжайтын зерттеулер аз. сыни тұрғыдан ойлаудың оқу нәтижелерін 
қалай жақсартатынын бағалау үшін кәсіпкерлік білім берудегі әлеуетті жаңа 
оқыту әдістері бізді ерекше қуантады.
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сПосоБы Подготовки  
к ПредПриниМателЬству в вуЗаХ

Обучение предпринимательству на основе успешных моделей 
предпринимательства в высшем образовании может способствовать 
образованию в интересах устойчивого развития. Несколько 
теоретических подходов, таких как теория человеческого капитала, 
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теория самоэффективности предпринимательства и теория 
самоопределения, положительно связаны с предпринимательскими 
устремлениями студентов, поскольку они обеспечивают адекватные 
знания и навыки и мотивируют их развивать свой бизнес. 
предпринимательская карьера. Знакомство с успешными бизнес-
моделями в программах обучения предпринимательству может 
стать важным фактором в формировании у студентов уверенности 
в своих способностях начать свой бизнес и улучшении их отношения 
к предпринимательству. Предпринимательство процветает как 
область изучения из-за практической важности образования и 
его роли в ускорении процветания мировой экономики. Несмотря 
на свою популярность, природа и влияние бизнес-образования на 
изменение общества описаны не полностью. Цель статьи – показать 
современные тенденции в бизнес-образовании путем представления 
исследований. Это помогает исследователям связать специфику 
предпринимательства с новыми тенденциями в сфере занятости, 
такими как гиг-экономика и цифровая трансформация рабочего 
места. Рекомендации о необходимости дальнейшего развития 
предпринимательского образования в Казахстане представлены как 
способ формирования будущего развития отрасли.

Ключевые слова: предпринимательство, образование, ВУЗ, 
педагогика, подготовка.
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WAYS OF TEACHING FOR ENTREPRENEURSHIP 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Entrepreneurial education based on successful entrepreneurship 
models in higher education can contribute to education for sustainable 
development. Several theoretical approaches, such as human capital theory, 
self-efficacy theory of entrepreneurship, and self-determination theory, are 
positively associated with students’ entrepreneurial aspirations as they 
provide adequate knowledge and skills and motivate them to grow their 

business. entrepreneurial career. Exposure to successful business models 
in entrepreneurship programs can be an important factor in building 
students’ confidence in their ability to start a business and improve their 
attitude towards entrepreneurship. Entrepreneurship thrives as a field 
of study because of the practical importance of education and its role in 
accelerating the prosperity of the global economy. Despite its popularity, 
the nature and impact of business education on changing society has not 
been fully described. The purpose of the article is to show current trends 
in business education by presenting research. This helps researchers 
connect the specifics of entrepreneurship with emerging employment trends 
such as the gig economy and the digital transformation of the workplace. 
Recommendations on the need for further development of entrepreneurial 
education in Kazakhstan are presented as a way to shape the future 
development of the industry.

Keywords: entrepreneurship, education, university, pedagogy, 
preparation.
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INTEGRATED LESSONS IN cHEMIcAL EDUcATION

The features of integrated lessons in the chemistry teaching process are 
described in this article. The opportunities of increasing the effectiveness 
of teaching chemistry are identified on the basis of the highlighted 
advantages of this lessons’ type teaching. It is shown that an integrated 
lesson is a specially organized lesson, the purpose of which can be achieved 
only by combining knowledge from different subjects (biology, physics, 
mathematics, computer science). It is aimed at considering and solving a 
problem, allowing to achieve a perceptual, synthesized understanding of 
the subject under study by students, harmoniously combining the methods 
of various sciences, having a practical orientation

The article provides information that today in chemistry lessons, in 
addition to the classroom-specific form of organization of the educational 
process, it is advisable to use non-traditional forms of education, such as 
integrated lessons. It is shown that any components of the pedagogical 
process can be integrated in the lesson: goals, principles, content, methods 
and means of teaching. When, for example, the content is taken, any of 
its components can be distinguished for integration in it: concepts, laws, 
principles, definitions, signs, phenomena, hypotheses, events, facts, ideas, 
problems, etc. It is also possible to integrate such components of the content 
as intellectual and practical skills and abilities. These components from 
different disciplines, combined in one lesson, become system-forming, 
educational material is collected around them and brought into a new system.

Keywords: integrated lesson, integration, chemistry, technology, 
interdisciplinary approach, optimization of the learning process.

Introduction
The formation of a general system of students’ knowledge about the real 

world, reflecting the interconnections of various forms of matter movement is 
one of the main educational functions of integrated lessons. The connections 
of chemistry with both the subjects of the scientific science and the humanities 
cycle are strengthened; knowledge transfer skills, their application and versatile 
comprehension are improved at the integrated lessons.

It is possible to single out the main elements of the education content, to 
provide the development of systemically important ideas, concepts and general 
scientific methods of educational activities, the possibility of the integrated 
application of knowledge from various subjects in the students’ training activity 
during integrated lessons.

The integration of knowledge from different subjects can be done with the 
help of an integrated lesson. Integrated lesson system is a foundation of integrated 
learning

Conducting of integrated lessons helps to optimize the learning process, since 
they allow avoiding duplication of the same material in curricula and textbooks; 
use the technologies of problem and project learning (for example, drawing up 
interdisciplinary projects); rationally use time with its limit on the study, using 
ready-made content from a related or parallel discipline [1].

The practical significance of this article is that integrated teaching of 
chemistry at school can be used by teachers in teaching practice, with their help 
such qualities of students’ knowledge as consistency, depth, awareness, flexibility 
is formed, and they also help to overcome the subject inertia of thinking and 
broaden pupils’ outlook.

Materials and methods
Theoretical research methods were used in this work, namely the analysis 

of pedagogical literature, synthesis, generalization, scientific research. since 
integrated learning addresses a variety of interdisciplinary problems, this approach 
harmoniously combines a variety of teaching methods (teaching and learning 
methods) used at the interface of subjects: story and conversation, seminar and 
conference, observation and experience, comparison, analysis and synthesis, play.

Results and discussion
for the effective training of integrated lessons, the following conditions are 

required [ 2]:
– correct definition of the lesson’s theme, the object of study, careful selection 

of the lesson’s content, its integrative resource;
– high professional qualities of teachers, providing creative integrative 

cooperation in the preparation of the lesson, during the lesson;
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– inclusion of students’ self-education in lesson preparation;
– use of various educational technologies: traditional (they are always 

necessary), project, interactive, informational, problem-based learning, in order 
to enhance the mental activity of students at all stages of the lesson;

– a thoughtful combination of individual and group forms of work
The need for integrated lessons was dictated by the fact that the material 

on the structure, properties and functions of many substances is duplicated with 
related disciplines [3, 4].

Consider some themes and content of the lessons (Table 1), which provide 
the formation of students’ skills to establish and assimilate connections between 
knowledge from various courses, for example, chemistry and biology.

Table 1 – Integrated lessons on the relationship between chemistry and biology
themes content 

1 periodic table of chemical 
elements. Cell structure

The importance of calcium ions for a growing organism’s 
formation

2 Calcium. Bone structure To show the importance of bones for the human body; to 
prove the need for Ca salts for the formation of bones, the 
need for the Ca ions in the food of an adult, adolescent 
and newborn.

3 Metals. Muscle work The value of Ca ions for muscle contraction, acceleration 
of aTp hydrolysis in the presence of calcium and 
potassium ions, as well as magnesium.

4 Iron. Blood To show the value of the iron (II) ion in the hemoglobin 
composition.

5 aggregate  s ta tes  of 
substances. gases. Breath

To give the chemical characteristics of oxygen and carbon 
dioxide gases, show their importance for the body; to 
characterize gas exchange (pulmonary and tissular).

6 C a r b o n .  C a r b o n 
compounds. The harm of 
smoking

To prove the harm of smoking, because in addition to 
nicotine, tobacco smoke contains: soot, carbon monoxide, 
hydrocyanic acid, etc. The effect of these substances on 
the human body.

7 Water. The value of water 
for the human body

To emphasize the role of water in biochemical processes.

Let’s consider further the integrated lessons [5, 6] and show the connection 
between chemistry and physics. In the 8th grade, the theme «The structure of the 
atom» is studied. students know a lot from physics: an atom consists of a positive 
charged nucleus and electrons. electrons move around the nucleus at different 
distances and have different energy reserves.

Batteries are studied in physics, the electrolyte for which is sulfuric acid 
or potassium hydroxide. In medicine and in everyday life, a diluted solution of 
ammonia, called ammonia, is used, and in agriculture, a more concentrated solution 
is nitrogen fertilizer, which increases the yield – biology tells us about this. and 
physics adds a condition under which ammonia goes into a liquid state – increased 
pressure; with evaporation of liquid ammonia – strong cooling.

In the theme «nitrogen and phosphorus», the following task is useful: what 
industrially important substances can be obtained from air and water? «nitrogen» 
means lifeless, and biology refutes this, arguing that nitrogen is an integral part 
of protein, and «life is a way of existence of protein bodies» (friedrich engels).

any chemical task, equation, problem, dependence, determination of the 
structure of molecules can be solved only with the help of mathematical skills [7] 
and acquired logical techniques. In order to solve a chemical task, it is necessary to: 
determine what is required in the problem, write out the basic chemical formulas for 
solving the problem, and then use mathematical knowledge to solve chemical tasks.

The connection between chemistry and computer science can be observed 
every day, the Internet and various programs help students learn more about the 
current state of science, students are happy to share new information with the 
teacher. students should be able to correctly design their reports and abstracts, 
and in the electronic version this material can be supplemented and processed, as 
well as the development of the information space [8] increases students’ interest 
in new methods and forms of teaching.

Chemistry is directly related to history, because chemistry, as a science, has 
not been formed for a single millennium. Thus, any discovery, phenomenon had 
its date, its own scientist. The economic situation of a particular era influenced the 
development of chemistry, and often slowed down the most important discoveries

Consider the relationship between chemistry and biology and ecology [9]. 
any biological process is based on chemical transformation. an example is the 
oxidation of glucose in the human body. The other side of the biological process is 
the final product that is obtained during this process. an example is the oxidation 
of alcohol in the human body. as a result, oxidation products such as aldehydes 
have a toxic effect on the body.

students are first introduced to photosynthesis in biology; in chemistry, 
this acquaintance is confirmed by the equations of reactions. When studying 
hydrochloric acid, it must be noted that a lot of students already have known: 
gastric juice, the cause of heartburn, precautions when working with acids (also 
when working with caustic alkali) and initial care in case of damage by them.

a questionnaire to determine the effectiveness of the use of integrated tasks 
and lessons was conducted in teaching chemistry. The analysis showed that the use 
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of integrated tasks and lessons contributes to better assimilation of new material 
in the study of chemistry. The results are shown in figure 1.

figure 1 – The impact of the use of integrated tasks and lessons  
on the assimilation of new material

among the advantages of integration in сhemistry lessons are the following:
– development of students’ mental potential (stimulation to active cognition 

of the surrounding reality, to comprehend and find causal relationships, the 
development of communication skills, the formation of the ability to compare, 
generalize, draw conclusions);

– increasing the students’ cognitive interest and motivation through non-
standard exciting forms of integrated lessons conducting;

– the ability to reduce students’ fatigue and overstrain by changing a variety 
of activities;

– an opportunity for self-realization, self-expression, creativity of the teacher [10].
Conclusion
 establishing relationships between chemistry and related disciplines expands 

the amount of basic knowledge necessary for understanding and conscious 
assimilation of program material in chemistry, allows a person to better navigate 
and find the relationship of sciences that has disappeared over the past decade. 
Integration with those subjects that seem quite attractive to schoolchildren, allows 
you to successfully increase interest in chemistry and develop the motivation to 
study it. Integration with applied disciplines reveals the possibilities of practical 
application of the acquired chemical knowledge. Integration is a necessary 
condition for the modern educational process and its implementation is a transition 
to a new quality level of education.
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ХиМияны  оқыту  Үдірісіндегі  
интеграЦиялған саБақтар 

Мақалада химияны оқыту үдірісіндегі біріктірілген сабақтардың 
ерекшеліктері сипатталған. Сабақтың осы түрін өткізудің ерекше 
артықшылықтарының негізінде химияны оқытудың тиімділігін 
арттыру мүмкіндіктері анықталды. Интеграцияланған сабақ – бұл 
арнайы ұйымдастырылған сабақ, оның мақсатына әртүрлі пәндерден 
(биология, физика, математика, информатика) білімді біріктіру 
арқылы қол жеткізуге болады, кез-келген мәселені қарастыруға және 
шешуге бағытталған, студенттердің зерттелетін мәселені тұтас, 
синтезделген қабылдауына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әр түрлі 
ғылымдардың әдістерін үйлестіретін, практикалық бағыты бар.

Мақалада бүгінгі таңда химия сабақтарында оқу процесін 
ұйымдастырудың сынып-сабағынан басқа, интеграцияланған сабақтар 
сияқты дәстүрлі емес оқыту формаларын қолданған жөн екендігі 
туралы мәліметтер келтірілген. Сабақта педагогикалық процестің 
кез-келген компоненттерін біріктіруге болатындығы көрсетілген: 
оқу мақсаттары, принциптері, мазмұны, әдістері мен құралдары. 
Мысалы, мазмұн алынған кезде, оның кез-келген компоненті оған 
интеграциялануы мүмкін: ұғымдар, заңдар, принциптер, анықтамалар, 
белгілер, құбылыстар, гипотезалар, оқиғалар, фактілер, идеялар, 
проблемалар және т.б. Сондай-ақ, зияткерлік және практикалық 
дағдылар мен дағдылар сияқты мазмұнды компоненттерді 
біріктіруге болады. Бір сабақта біріктірілген әртүрлі пәндердің бұл 
компоненттері жүйені құрайды, олардың айналасында Оқу материалы 
жиналып, жаңа жүйеге енгізіледі.

Кілтті сөздер: интеграцияланған сабақ, интеграция, химия, 
технология, пәнаралық тәсіл, оқу процесін оңтайландыру.
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интегрированные уроки в ПроЦессе оБучения ХиМии

В статье описываются особенности интегрированных уроков 
в процессе обучения химии. На основе выделенных преимуществ 
проведения такого вида уроков выявлены возможности повышения 
эффективности обучения химии. Показано, что интегрированный 
урок – это специально организованный урок, цель которого может 
быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов 
(биологии, физики, математики, информатики), направленный 
на рассмотрение и решение какой-либо проблемы, позволяющий 
добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися 
исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы 
различных наук, имеющий практическую направленность.

В статье приведены сведения о том, что сегодня на уроках 
химии, кроме классно-урочной формы организации учебного процесса, 
целесообразно использовать нетрадиционные формы обучения, такие 
как интегрированные уроки. Показано, что интегрировать на уроке 
можно любые компоненты педагогического процесса: цели, принципы, 
содержание, методы и средства обучения. Когда берется, например, 
содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой 
его компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки, 
явления, гипотезы, события, факты, идеи, проблемы и т.д. Можно 
также интегрировать такие составляющие содержания, как 
интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты 
из разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся 
системообразующими, вокруг них собирается и приводится в новую 
систему учебный материал.

Ключевые слова: интегрированный урок, интеграция, химия, 
технология, междисциплинарный подход, оптимизация процесса 
обучения.

ғтаМР 14.35.01

https://doi.org/10.48081/NSZl1857

*С. С. аубакирова1, Г. а. Жумабекова2, 
м. Ж. Кожамжарова3, Г. Т. артыкбаева4, Р. Г. Жаябаева5

1,2,3,4,5торайғыров университеті,
Қазақстан Республикасы, павлодар қ.

КӘСІПКЕРЛІК УнИВЕРСИТЕТТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
мЕн БІЛІм БЕРУ ТРаЕКТОРИЯСы

бұл мақала  ҚР білім және ғылым министрлігінің 
қаржыландырылу негізінде жазылды (грант AP09058294).

Бұл мақалада университеттердегі кәсіпкерлік білім берудің 
ерекшеліктері, білім беру траекториясы қарастырылады. 
Кәсіпкерлік білім беру университеттеріндегі озық модельдердің 
қалыптасуы мен дамуы,отандық және шетелдік кәсіпкерлік білім 
беру университеттеріндегі түрлі өзгерістер салыстырылады. 

Әлемдік пандемияның салдарынан күшейтілген ХХІ ғасырдағы 
университеттердің қарқынды трансформациясы әлемдік білім 
беру кеңістігіндегі жоғары білім беруді басқаруда, стратегияда да, 
миссия мен құндылық бағдарларында да нақты өзгерістерге әкелді. 
Шетелдердегі, Ресейдегі және Қазақстандағы кәсіпкерлік білім 
берудің ерекшеліктері айқындалады. Қазақстандағы кәсіпкерлік білім 
берудің тәжірибесі зерттеліп, салыстыру жүргізіледі. Кәсіпкерлік 
білім беру түсінігіне, оның маңыздылығына тоқталып, нәтижелеріне 
талдау жасалады. Сондай-ақ кәсіпкерлік білім берудегі Торайғыров 
университетінің моделі мен білім беру траекториясынегізделеді. 
Стартап, жобалық оқытудың негізінде нақты қандай нәтижелерге 
қол жеткізгендігі қарастырылады. 

«Торайғыров университеті» КЕАҚ Қазақстанның кәсіпкерлік 
университеттері қауымдастығына енгендігін және өзін көп салалы 
университет ретінде ғана емес, кәсіпкерлік типтегі университет 
ретінде де жариялағанына тоқталады, кәсіпкерлік университетті 
қалыптастыру кәсіпкерлік білім беруді дамытуды көздейтіндігі 
туралы айтылады.Стартап-академия шеңберінде студенттік 
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және оқытушылық бизнес-орта қалыптасып, ART-GARAGE жұмыс 
істейтіндігі, болашақта құрылыс және машина жасау саласындағы 
IT-мамандар, сәулетшілер мен сарапшылар үшін бір кеңістікте 
қатар орналасқан бірнеше жобалау компанияларын біріктіруге тиіс 
коворкингтің құрылғандығы сөз болады. 

Кілтті сөздер: кәсіпкерлік білім беру университеттері, 
кәсіпкерлік модельдер, кәсіпкерлік білім берудің ерекшеліктері, білім 
беру траекториясы. 

кіріспе
Әлемдік пандемияның салдарынан күшейтілген ХХІ ғасырдағы 

университеттердің қарқынды трансформациясы әлемдік білім беру 
кеңістігіндегі жоғары білім беруді басқаруда, стратегияда да, миссия 
мен құндылық бағдарларында да нақты өзгерістерге әкелді. Кейбір 
консерватизмге және барлық елдердің жоғары білім беру жүйесіндегі 
өзгерістерге, төзімділікке қарамастан, трансформациялық үдерістерәртүрлі 
жылдамдықпен және сәттілікпен жүзеге асты. осы әртүрлі іздеулердің 
себептерін түсіну үшін университеттердің құрылу тарихына, олардың 
мақсаттары мен мақсаттарына жүгінуді тиімді деп санаймыз.

Университеттік білімге қатысты заманауи зерттеулер университеттердің 
4 моделін қарастырады: U1.0 форматты университет моделі, U2.0 форматты, 
U3.0 форматты, U4.0 форматты [1].

– U 1.0. – бұл университеттің негізгі міндеті білім беру және мамандарды 
даярлау болып табылады, мұндай университет индустрияға дейінгі дәуірге 
тән; 

– U 2.0. – бұл индустриялық дәуірдің университеті, ол оқытуды және 
зерттеуді жүзеге асырады, яғни оның ең маңызды міндеті – мамандарды 
даярлаудан басқа, ғылыми-зерттеу қызметі арқылы жаңа білім шығару. 
екінші буынға жататын жоғары білім беру мекемелері ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын орындайды және кәсіпорындар мен мемлекеттің тапсырысы 
бойынша жаңа технологиялар әзірлейді; 

– U 3.0. (кәсіпкерлік университеті) ilivuz постиндустриалды дәуір, өзін 
білім экономикасының субъектісі ретінде көрсетеді, оның миссиясы білімді 
коммерцияландыру болып табылады. U 3.0 моделі үш негізгі қызметті 
атқарады: жоғары білімі бар мамандарды даярлау, ғылыми-зерттеу қызметі 
және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету және білімді 
коммерцияландыру [2]. 

U 4.0. – қазіргі сәтке сәйкес, яғни бүкіл әлемдік білім беру кеңістігі U 
4.0 – қоғамның дамуының танымдық немесе сандық кезеңіне сай келеді. 

зерттеушілер қазіргі уақытта тек заманауи университеттің сызбаларын 
беруге болатындығын айтады, өйткені университеттердің жаңа буынының 
қалыптасуы мен дамуына аса көп көңіл бөлінеді. Виртуалды шындық, 
жасанды интеллект, гибридті оқыту және цифрлық дәуірдің басқа да ерекше 
элементтері білім беру ландшафтын түбегейлі өзгертеді [3].

Университеттердің қазіргі заманғы әртүрлілігін зерттеушілер «типтер» 
немесе «модельдер» ұғымдары арқылы сипаттайды. егер «тип» термині 
университеттің табиғи түрде қалыптасқан бейнесін білдірсе, ал «модель» 
термині университеттің жасанды түрде құрылған ерекшелігін сипаттайды. 
«тип» терминін әдетте білім беру тарихын зерттеушілер қолданады, ал 
«модель» университеттің дамуын басқаруда мақсатты имидж ретінде 
«модельді»  таңдаған менеджерлер мен дизайнерлердің лексикасына тән. 
зерттеушілер атап өткендей, кез-келген университет табиғи және жасанды 
білім болып табылады, сондықтан екі терминді де қолдану заңды және 
белгілі бір университеттің типке немесе модельге жататындығы белгілі [3].

Зерттеу әдістері
зерттеу нысанымыз – кәсіпкерлік білім берудің ерекшелігі, зерттеу 

пәні – кәсіпкерлік университттердің білім беру траекториясы.
Кәсіпкерлік университеттердіңерекшелігін, түрлерін зерттеуде 

салыстырмалы талдау әдісі негізге алынды. зерттеу барысында мынандай 
зерттеу мақсаттары айқындалды:

– кәсіпкерлік білім берудің ерекшеліктері мен артықшылықтары;
– кәсіпкерлік университттердің білім беру траекториялары;
– кәсіпкерлік білім берудің нәтижелері.
аталмыш зерттеу жұмысы КеаҚ «торайғыров университеттің» 

«Кәсіпкерлік университет ҚР-дағы жоғары білімді трансформациялау 
тәсілі ретінде: ауысу мәселелері» тақырыбындағы іргелі зерттеулер 
жобасының аясында орындалған. бұл жоба білім беру саласындағы іргелі 
зерттеулер бағытында бекітіліп, ҚР білім және ғылым министрлігінің 
қаржыландыруында.

ақпарат алу және қазіргі заманғы кәсіпкерлік университеттерді 
анықтау үшін бұл тақырыпты сандық және сапалық тәсілдермен зерттеу 
жоспарланды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау
Қазіргі ғылыми-зерттеу ғылымындағы университеттерге қатысты 

келесі модельдер былайша бөлінеді: классикалық университет; кәсіпкерлік 
университет; университет – мамандар фабрикасы»; зерттеу университеті – 
«ой фабрикасы»; корпоративті университет; желілік университет, виртуалды 
университет [4]. бұл зерттеуде кәсіпкерлік университеттерге және оның 
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модельдеріне, білім беру траекториясына назар аударылады. тек білім беруге 
ғана емес, сонымен қатар ғылыми зерттеулерді коммерцияландыруға, бизнес-
жобаларға, стартаптарға, спин-оффтарға, кәсіпкерлік инфрақұрылымды 
құруға және т.б. бағытталған заманауи университеттер әдетте университеттің 
кәсіпкерлік түрі ретінде қабылданады. алайда, әрбір осындай университеттің 
өзіндік ерекшелігі, қалыптасу және даму ерекшелігі бар. сондықтан зерттеу 
тобының міндеттері осы университеттердің кәсіпкерлік типтегі ерекше 
моделіне қалай келгенін талдау болды.

жоғарыда келтірілген ескертулерге сүйене отырып, біз аҚш, 
англия, швеция, нидерланды, Ресей университеттерін зерттеу негізінде 
зерттеушілер бөлген университеттердің заманауи модельдерінің келесі 
типологиясын ұсынамыз [5]. аталған қосымша жоо мен бизнестің өзара 
іс-қимылына, жоо жетістіктерін коммерцияландыруға, жоо поҚ мен білім 
алушыларының инновациялық қызметке қызығушылығын ынталандыруға, 
сондай-ақ цифрлық технологиялар жетістіктерін кеңінен пайдалануға 
бағытталған университеттердің түрлерін ескере отырып, қысқартылған 
нұсқада жоба зерттеушілерімен ұсынылған. Қазіргі университеттік жүйеде 
еуропа мен америка университеттері өздерін кәсіпкерлік ретінде сәтті 
көрсетеді. сондықтан зерттеу білім беру қызметі мен ғылыми зерттеулерді 
коммерцияландырудың жоғары деңгейімен, кәсіпкерлік жұмыс стилімен 
ерекшеленетін еуропалық, американдық университеттердің тәжірибесін 
қарастырды [6]. сондай-ақ, Ресей мен Қазақстандағы кәсіпкерлік 
университеттердің әртүрлі типтерін іздеу және қалыптастыру жолдары 
қарастырылды.

зерттеу контексінде ХХ ғасырдың ортасына қарай бизнеспен, 
индустриямен және басқару жүйелерімен тығыз байланысты қуатты білім 
беру, зерттеу және ғылыми-өндірістік корпорацияларға айналған аҚш 
университеттерінің тәжірибесі ерекше қызығушылық тудырады. аҚш-тағы 
кәсіпкерлік-бұл американдық жоғары білім беру жүйесінің өзегі және іргелі 
ғылымды дамыту орталығы болып табылатын 235 университет. оларға 
мыналар жатады: гарвард университеті, Йель университеті, Колумбия 
университеті, беркли университеті және басқалары, олардың көпшілігі 
әлемдік рейтингте көш бастап келеді. аҚш-тағы жоғары білім мен 
ғылымның өзара әрекеттесуінің сәтті мысалдары: Кремний алқабы, зерттеу 
үшбұрышы паркі (солтүстік Каролина), бостон жолы 128 технопаркі және 
т.б. Кремний алқабының жұмыс істеу табыстылығының негізі фирмаларды 
құру, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
(ғзтКж) мемлекеттік қолдау және бизнесті қолдау саясатын әзірлеу 
бойынша көпжылдық күш-жігер болды. зерттеу үшбұрышы паркі (солтүстік 

Каролина) 1959 жылы үш университеттің негізінде құрылды. Қазіргі уақытта 
паркте 130-ға жуық зерттеу мекемелері мен 160 компания жұмыс істейді, 
олардың жалпы саны 40 мың адамды құрайды. бұл саябақтың құрылуы 
солтүстік Каролинаны аҚш-тың ең дамыған және білімді аймақтарының 
біріне айналдыруға мүмкіндік берді.

американдық университеттер бизнесті де, билік институттарын да 
өзіне тартты. бұл олардың құрылымында көрініс тапты, өйткені бизнесті 
басқару және мемлекеттік басқару бағдарламалары университеттерде өте 
танымал мамандықтарға айналды. сонымен қатар, аҚш-тың университеттік 
жүйесінде жетекші ғылыми-білім беру корпоративті кешендеріне және 
тәуелсіз сараптама орталықтарына айналған «зерттеу университеттері» 
деп аталатын кәсіпкерлік мекемелердің ерекше түрі бөлінді. Уақыт өтекеле 
экономикалық рөлі мен әлеуметтік мәртебесі арта түсті [7]. Мысалы, стэнфорд 
ғылыми-зерттеу паркінде (силикон алқабы) электроника, бағдарламалық 
жасақтама және биотехнология саласындағы 150 компания бар және бұл 
компанияларда шамамен 23 мың адам жұмыс істейді. олардың ішінде танымал 
әлемдік брендтер: «Cisco systems», «Cypress semiconductor», «eBay», «gap», 
«google», «Hewlett-packard», «Logitech», «nike», «orbitz», «silicon graphics», 
«yahoo!» және т.б. [8]. бұл университетте 5000-нан астам ғылыми-зерттеу 
жобалары бар, оларды инвесторлар, меценаттар және федералды үкімет 
қаржыландырады. стэндфорд университеті табысының факторлары жоғары 
технологиялық бизнеспен интеграцияны, инновациялық компанияларды 
дамыту үшін жағдайлар жасауды, бизнеспен ынтымақтастықта білім беру 
ортасын құруды, студенттер мен профессорларды академиялық қабілеттер 
мен жетістіктер критерийлері бойынша ғана емес, сондай-ақ кәсіпкерлік 
мәдениетке қатыстылық критерийі бойынша іріктеуді, шектеулі экономикалық 
ресурстарды тиімді басқаруды, пайда әкелетін компанияларды тарту үшін 
аумақты пайдалануды, білім беру және ғылыми қызметті практикалық 
жобаларға бағдарлауды, жұмыстың топтық нысандарын пайдалануды, 
пәнаралық зерттеулерге университет айналасында инновациялық 
компаниялардың тығыздығы жоғары өңір – қатысушылары бір-бірімен 
бәсекелесетін және ынтымақтасатын, осының есебінен белсенділіктің жоғары 
деңгейіне шығатын «экожүйе» қалыптастырды. 

Кәсіпкерлік университеттердің еуропалық модельдерінің ішінде 
Ұлыбританияның Кәсіпкерлік университеттеріне назар аудару керек: 
Кембридж университеті, Императорлық колледж, бирмингем университеті, 
оксфорд Университеті, лондон университетінің колледжі (UCL), лондон 
бизнес мектебі (LBs). Мысалы, Кембридж университетінің айналасында 
бірнеше онжылдықтар бойы жоғары технологиялық фирмалар желісі 
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құрылды, негізінен университеттің идеяларының арқасында-бұл 
құбылыс «Кембридж феномені» деп аталады [9].бұл құбылыс алдын-ала 
ойластырылмаған. ол өздігінен пайда болды және тек кейінгі кезеңде 
университет, колледждер мен жергілікті ұйымдардың қолдауына ие болды. 
Өнеркәсіптік кәсіпорындармен ынтымақтастық университет стратегиясының 
маңызды бөлігі болып Майкрософт, глаксо, Хитачи, тошиба, сейко, Роллс 
Ройс және т.б. фирмаларымен ғылыми-зерттеу жұмыстар жүргізілетіні 
саналады.

азия университеттері арасында U 3.0 форматындағы (кәсіпкерлік 
түрі) университеттерді дамыту қызықты токио университеті (жапония) 
болып табылады. токио университетіндегі зерттеулерді коммерцияландыру 
процесінің өзегі – университеттің президентіне бағынатын әкімшілік 
департамент құрылымында құрылған университеттің өнеркәсіппен 
байланыс бөлімі (division of University Corporate relations, dUCr.бұл 
бөлімше өнеркәсіппен байланыс жөніндегі әкімшілік аппаратты, сондай-ақ 
екі негізгі – зияткерлік меншікті басқару мен инновациялар мен кәсіпкерлікті 
басқаруды қамтиды.біріншісі, негізінен университет құрған Todai TLo 
Ltd компаниясы арқылы университеттің зияткерлік меншігін жан-жақты 
басқаруды қамтамасыз етеді. екіншісі, инновациялық кәсіпкерлікті 
қолдаумен, университеттің көмегімен құрылған компанияларды дамытумен 
айналысады, сондай-ақ өнеркәсіппен бірлескен зерттеулерді дайындау және 
жүргізу және жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін (feasibility 
study) дайындау құралы болып табылатын proprius бірлескен зерттеулер 
бағдарламасын іске асыру жолымен токио университетінің ғалымдары 
мен өнеркәсіп арасында ғылыми-зерттеу байланыстарын қамтамасыз етеді.

Қазақстанда, тМд-ның басқа елдеріндегідей, бизнес-білім беру жаңа 
бағыт ретінде ХХ ғасырдың 80-жылдарының соңы мен 90-жылдарының 
басында пайда болды. дәл осы жылдары елімізде менеджмент және 
бизнес-әкімшілендіру саласында алғашқы бағдарламалар пайда болды, 
алғашқы бизнес-мектептер (ашМ, кейіннен Хба, КИМЭп болып қайта 
құрылды) ашылды. Қазақстандық бизнес-мектептердің ішінде Халықаралық 
бизнес академиясын (Хба), Қазақстандық менеджмент, Экономика және 
құқық институтын (ҚМЭбИ), Халықаралық бизнес университетін (UIB),  
т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ Халықаралық бизнес мектебін (нархоз) атауға 
болады. 2012 жылы астана қаласында (қазіргі нұр-сұлтан) назарбаев 
Университетінің жоғары бизнес мектебі ашылды, ол халықаралық 
стандарттарға сәйкес халықаралық деңгейдегі бизнес-мектеп болуға тиіс. 
жоғары оқу орындарымен, бизнес-мектептермен қатар, бизнес-білім беру 
нарығы қысқа мерзімді бағдарламаларды, консалтингтік жобаларды, бизнес-

курстарды, семинарлар мен тренингтерді іске асыратын тренингтік және 
консалтингтік компаниялармен кеңінен ұсынылған. Кәсіпкерлік кадрларды 
оқыту мен даярлауда «даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры үлкен рөл атқарады. 
Қазақстанда кәсіпкерлік пен кәсіпкерлік оқытуды дамытуды «enactus» 
халықаралық студенттік әлеуметтік кәсіпкерлік қозғалысының мысалында 
қарастыруға болады. жыл сайын бұл байқауға Қазақстанның түрлі жоғары 
оқу орындарынан 50-ден астам команда қатысады.

отандық жоғары оқу орындары мен тренингтік компаниялардан 
басқа, Қазақстанның бизнес-білім беру нарығында қысқа мерзімді бизнес-
курстар мен семинарларды іске асыратын шетелдік бизнес-мектептер мен 
компаниялардың өкілдіктері бар. Халықаралық ұйымдар Қазақстандағы 
бизнес-білім беруді дамытуға айтарлықтай үлес қосуда. жүздеген 
кәсіпкерлер, қазақстандық компаниялардың жоғары және орта буын 
басшылары халықаралық ұйымдардың гранттары бойынша шетелдегі жетекші 
шетелдік компанияларда оқытудан және шетелдік тағылымдамалардан 
өтті. Қазақстанда кәсіпкерлік білім беруді дамытуға мемлекет тарапынан 
бастамашылық етеді. Қазақстан жаңғыруының стратегиялық мақсаттарының 
бірі 2050 жылы шағын және орта бизнестің ІжӨ-нің үлесін кемінде 50 % 
қамтамасыз ету болып табылады [10]. 2017 жылдан бастап ҚР тұңғыш 
президентінің тапсырмасы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы іске асырыла бастады.

2017 жылы ҚР Кәсіпкерлік университеттерінің қауымдастығы құрылды, 
оның міндеттеріне кәсіпкерлік университеттерді дамыту және қолдау, 
білім, тәжірибе алмасу және бірлескен жобаларды іске асыру үшін алаң 
құру, студенттер мен жоғары оқу орындары қызметкерлерінің кәсіпкерлік 
ойлауын дамыту, кәсіпкерлік білім беруді дамытудың өңірлік саясатын 
қалыптастыру, кәсіпкерлік білім берудің әдіснамасы мен идеологиясын 
дамыту [11]. ҚР-да ассоциация құру тарихы 2014 жылдан басталады, сол 
кезде almaU – Қазақстанның алғашқы кәсіпкерлік жоғары оқу орындарының 
бірі-технологиялар трансферті мен зияткерлік қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру процестеріне қосу және Ицковица қаласындағы 
«үштік спираль» моделі шеңберінде мемлекеттік билік органдарымен және 
бизнеспен тиімді серіктестікті дамыту үшін жоғары оқу орындарының 
бірлестігін құру қажеттілігі туралы мәлімдеді.

2017 жылы Қазақстанның 8 жоғары оқу орны кәсіпкерлік университеттер 
болып жарияланды, олардың ішінде almaU, narxoz, Қазтұтынуодағы 
ҚЭУ, тұран университеті, UIB, «торайғыров университеті» КеаҚ, 
тараз инновациялық-гуманитарлық университеті және М. с. нәрікбаев 
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атындағы КазгЮУ. Қазіргі уақытта кәсіпкерлік университеттер 
қауымдастығына 20 жоғары оқу орны енеді, олар өз университеттерін 
дамыту стратегиясына кәсіпкерлікті дамыту блоктарын енгізді. сондықтан 
әрбір университет студенттердің кәсіпкерлік білімі мен кәсіпкерлік 
құзыреттілігін дамыту траекториясын дербес анықтайды.білім беру 
бағдарламаларына мамандандыру траекториясы немесе кәсіпкерлік бойынша 
модульдер енгізіледі. Университеттердің кәсіпкерлік түрлерінің дамуы 
кәсіпкерлік білімнің дамуымен тығыз байланысты екенін атап өткен жөн. 
Университеттердің кәсіпкерлік модельдерін қалыптастыру жолында 2018 
жылы көптеген жоғары оқу орындарында «білім туралы» ҚР заңының 
43-1-бабының негізінде стартап-компаниялар ашылып, технополистер, 
технопарктер, бизнес-инкубаторлар, инновациялық орталықтар, жобалық 
конструкторлық бюролар, сондай-ақ технологияларды коммерцияландыру 
және трансферттеу орталықтары құрыла бастады. жоғары оқу орындары өз 
экожүйесін құруға бет бұра бастады.

Кәсіпкерлік білім беруді дамыту шеңберінде ҚР бғМ 2018 жылғы  
31 қазандағы № 604 бұйрығымен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпы 
білім беру стандарттарына (бұдан әрі – МжМбс), бакалавриаттың білім 
беру бағдарламаларына экономика, құқық, кәсіпкерлік, көшбасшылық, 
инновацияларды қабылдау саласында білім алушылардың құзыреттерін 
қалыптастыруға бағытталған жалпы білім беру циклінің пәндері енгізілді.                 
60-тан астам жоо-да «кәсіпкерлік негіздері» пәні енгізілді. білім беру 
бағдарламалары базасында «стартаптар және технологиялық кәсіпкерлік», 
«Кәсіпкерлік құқық», «Инженерлік кәсіпкерлік», «IT-кәсіпкерлік», 
«әлеуметтік кәсіпкерлік», «логистикадағы кәсіпкерлік», «startup жобалардың 
инвестициялық экономикалық модельдері», «Көшбасшылық психологиясы», 
«инновациялық кәсіпкерлік» сияқты жаңа пәндер пайда болды. сонымен 
қатар, ҚР бғМ 2018 жылғы 13 қазандағы №569 бұйрығымен мамандарды 
даярлау бағыттарының сыныптауышына жаңа образдар енгізілді.

қорытынды
Кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыруға оқытушылар мен білім 

алушылардың санасын қайта жүктеу процесі басталды. Мысалы, 2019 
жылы 100 мың студент «кәсіпкерлік негіздері» курсынан өтті, оның ішінде 
50 000-ы 374 колледжде, 50 000-ы 36 жоғары оқу орнында (3-4 курс). 654 
оқытушы «атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы базасында арнайы 
біліктілікті арттыру курстарынан өтті. сонымен қатар, бизнесті жоғары 
білім беру жүйесіне тартудың нәтижесі 2018 жылы erg компаниясы 
бастамашылық еткен, almaU және Қазақстан Республикасындағы тель-
авив университетінің достары қауымдастығымен бірлесіп іске асырылатын 

«студенттік кәсіпкерліктің экожүйесі» жобасы болды, оған Қазақстанның 
4 өңірі(Қарағанды, ақтөбе, Қостанай, павлодар облыстарының жоо-лары 
мен колледждері) қатысады. 9 қазақстандық жоғары оқу орындары мен 
колледждер стартаптарды құру және ілгерілету бойынша кәсіпкерлік оқудан 
және тренингтерден өтті, 6056 студент, 1101 оқытушы білім алды, 114 
бизнес-шешім және 315 бизнес-идея қабылданды. жоба классикалық, өңірлік 
оқу орындарын кәсіпкерлікке трансформациялау жолымен кәсіпкерліктің 
экожүйесін құруға, ҚР өңірлерінде кәсіпкерлік қоғамдастықты дамытуға, 
сондай-ақ білім алушыларда кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыруға 
бағытталған.Қазақстанда кәсіпкерлік университеттер мен кәсіпкерлік білім 
беруді дамытуға ҚР кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының 
академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу ықпал етті. нәтижесінде қазақстандық жоғары оқу 
орындарының бір бөлігі жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын 
коммерциялық емес акционерлік қоғам ретінде шаруашылық жүргізудің 
өзге нысанына көшті. нәтижесінде жоо-лар: білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуде академиялық еркіндікке КеаҚ-қа көшу арқылы басқарушылық 
дербестікті кеңейтуге;корпоративтік органдарға есеп беру арқылы қызмет 
бағыттарының тиімділігін арттыруға;кіріс көздері мен қаржы ағындарын 
әртараптандыруға;басқару мен бюджеттеудің қазіргі заманғы әдістерін 
енгізуге;халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге;жоо-ның дамуына 
инвестициялар тартуға: (эндаумент қоры, шетелдік филиалдар) ие болды.

жалпы, соңғы 5–10 жылда Қазақстанда өзін кәсіпкерлік ретінде 
көрсететін жоғары оқу орындары пайда болды, ал басқалары өзін 
кәсіпкерлік оқыту мен бизнес-бастамаларды ілгерілететін жоғары оқу 
орындары ретінде жариялайды. almaty Management University (almaU) 
кәсіпкерлікті қалыптастыру тәжірибесі қызықты болып көрінеді. almaU 
бизнес мектебінің кәсіпкерлікті дамыту тарихы 2014 жылы «Кәсіпкерлікті 
және инновацияларды дамыту орталығы» ретінде басталады. 2016 жылы 
Кәсіпкерлік almaU барлық мамандықтарына енгізілді. Қазіргі уақытта 
университет құрылымдық жағынан 7 мектеп пен 1 орталықты қамтиды. 
2017 жылы мұнда е. тәтішев қорымен бірге «Minorinentrepreneurship» 
(кәсіпкерліктегі Майнор) атты алғашқы бағдарлама іске қосылды. 2018 жылы 
аталған бағдарлама «BBa in entrepreneurship» (кәсіпкерлік саласындағы 
бизнес әкімшілендіру) бағдарламасына ауыстырылды. 2019 жылы олар 
«BBa in entrepreneurship» бағдарламасы мен «BBa in entrepreneurship» 
бағдарламасы енетін кәсіпкерлік және инновациялар мектебіне айналды.

Кәсіпкерлік және инновациялар мектебінің білім беру траекториясы 
болашақ бизнесмендер мен кәсіпкерлерді даярлауды мақсат етіп 
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қоймайды. ол өзінің басты міндетін білім алушылардың, қызметкерлер 
мен оқытушылардың кәсіпкерлік ойлау мен дағдыларын қалыптастыруда, 
қазіргі заманның серпінді жағдайларында креативті кәсіпкерлік шешімдер 
қабылдау үшін кәсіпкерлік қоғамдастық құруда көреді. «торайғыров 
университеті» КеаҚ Қазақстанның кәсіпкерлік университеттері 
қауымдастығына енеді және сондықтан да өзін көп салалы университет 
ретінде ғана емес, кәсіпкерлік типтегі университет ретінде де жариялайды. 
жоғарыда айтылғандай, кәсіпкерлік университетті қалыптастыру кәсіпкерлік 
білім беруді дамытуды көздейді. алайда, бұл жерде жоғары оқу орнында 
оқыту бағдарламасына кәсіпкерлік пәндерді және кәсіпкерлік құралдарды 
(стартаптар, коворкингтер, бизнес-инкубаторлар және т.б.) енгізу 
тәсілдерін іздеумен байланысты қиындықтар туындайды. Ішкі және сыртқы 
қиындықтарға қарамастан, университет университетте кәсіпкерлік ойлауды 
қалыптастыру схемасын құра алды. 2016 жылы с. торайғыров атындағы 
пМУ базасында студенттік және оқытушылық кәсіпкерлікті дамытуға, 
сондай-ақ жобаларды коммерцияландыруға бағытталған халықаралық 
стартап-академияның ашылуы өтті. 2015–2016 оқу жылында бакалавриаттың 
барлық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына «көшбасшылық» 
және «кәсіпкерлік» жаңа модульдері енгізілді, оларға: табыс философиясы, 
кәсіпкерлік тарихы, көшбасшылық психологиясы, қоғам мен саясаттағы 
көшбасшылық, тіршілік қауіпсіздігі, Кәсіпкерлік құқық, кәсіпкерлік қызмет 
негіздері, startup жобаларының экономикалық негіздемесі, маркетинг 
және брендинг, экологиялық менеджмент, ақпараттық-коммуникативтік 
технологиялар, мобильді қосымшалар кірді. сондай-ақ, үшінші курс 
студенттері мен 1 курс магистранттары үшін жұмыс оқу жоспарына 
қосымша оқу түрі ретінде а. Кролдың «Мансапты жобалау және жетістікке 
жету технологиясы» курсы (силикон алқабы, аҚш) енгізілді. екіншіден, 
кәсіпкерлік құзыреттілігі бар базалық және бейінді пәндердің синтезін 
ұсынатын стартап-магистратура ашылды. Қорытынды аттестаттау өнімнің 
прототипі бар стартап-жобаларды ұсыну және қорғау форматында өткізілді.

Кейіннен стартап-академия шеңберінде студенттік және оқытушылық 
бизнес-орта қалыптасты және оның жанында үш коворкинг, оның ішінде 
arT-garage жұмыс істеді.arT-garage-бұл болашақта құрылыс және 
машина жасау саласындағы IT-мамандар, сәулетшілер мен сарапшылар үшін 
бір кеңістікте қатар орналасқан бірнеше жобалау компанияларын біріктіруге 
тиіс коворкинг. Қаладағы шығармашылық оазистің бір түрі. бұл формат 
бір кездері apple, google және басқалары сияқты ірі компаниялар пайда 
болған Калифорнияның классикалық гараждарының арқасында пайда болды. 
Мұнда «торайғыров университеті» КеаҚ-да IT-технологиялар саласындағы 

«TKr-Toraighyrov University» компаниясы, арт-галерея орналасқан, онда 
студенттердің ғана емес, қалалықтардың-ересектер мен балалардың да 
шығармашылық өз ойын білдіру мүмкіндігі пайда болуы тиіс. жоо 
кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамыту бойынша өзінің оңтайлы бағытын 
үнемі іздеуде. 2017 жылы «торайғыров университеті» жоғары оқу орнының 
ғалымдары мен докторанттары арасында кәсіпкерлік ойлауды дамытудың 
жаңа форматына көшті. спин-офф жобаларының инновациялық кәсіпкерлік 
схемасы жас ғалымдардың инновациялық жобаларын нарыққа енгізу 
мақсатында оларды коммерциялық жылжыту енгізілді. Коммерцияландыру 
офисінің жанынан бірнеше команда құрылды, олардың әрқайсысында 2–3 
жас ғалым: магистранттар мен докторанттар жұмыс істеді.

Университет күткен соңғы нәтиже – бұл нарықтық коммерциялық 
пайда, пайда әкелетін технология. айта кету керек, спин-офф жоба стартапқа 
қарағанда іргелі және қолданбалы ғылымға жақын, онда инновациялар 
мен технологиялар көбірек. 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
жоо кәсіпкерлікті және кәсіпкерлік білім беруді қалыптастыру бойынша 
бағыт векторын қайта бағдарлады. «Қуатты жоғары оқу орны – Қуатты 
өңір» бағдарламасы шеңберінде академиялық қызмет, атап айтқанда, 
курстық, дипломдық және магистрлік жұмыстар өңір, бизнес және қоғам 
проблемаларының нақты міндеттерін шешуге бағдарланды.

Университеттердің ұйымдастырушылық модельдерінің жоғарыда 
келтірілген сипаттамасына және олардың ұйымдастырушылық даму 
әдістеріне сүйене отырып, қазіргі уақытта бірқатар сипаттамалары бойынша 
бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін университеттердің әртүрлі модельдері 
бар деп қорытынды жасауға болады: мысалы, американдық, еуропалық, 
ресейлік; форматтарға сәйкес U-1.0 университеті, U-2.0, U-3.0, U-4.0; 
түрлері мен модельдері бойынша – классикалық университет, кәсіпкерлік 
университет, университет – «мамандар фабрикасы», зерттеу университеті – 
«ой фабрикасы», корпоративті университет, желілік университет, виртуалды 
университет. Көптеген заманауи университеттер кәсіпкерлік университетті 
қалыптастырудың өзіндік траекториясын іздеу жолында орналасқандықтан, 
бұл модельдерде білім беру процесі, ұйымдастырушылық-басқарушылық 
стиль, корпоративтік мәдениет, білім беру қызметі мен ғылыми зерттеулерді 
коммерцияландыру және т.б. айтарлықтай ерекшеленеді. Кәсіпкерлік 
университеттердің, сондай-ақ өзін-өзі көрсететін университеттердің 
кәсіпкерлік оқыту мен бизнес-бастамаларды ілгерілететін тәжірибесі 
көрсеткендей, классикалық университеттердегі жағдай өзгеріп отырады, 
оларда көптеген ұйымдастырушылық конфигурациялар мен модельдер 
пайда болады, академиялық өмір қайта институционализацияланады және 
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кәсіпкерлікке бағытталған университеттер ішінде жаңа аралас модельдер 
мен типтер пайда болады. Қазіргі кезде қазақстандық жоғары оқу орындары 
кәсіпкерлік университеттердің жеке модельдерін іздеу және қалыптастыру 
сатысында екендігі белгілі. 
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осоБенности  и  оБраЗователЬная  траектория 
ПредПриниМателЬскиХ вуЗов

В данной  статье  рассматриваются особенности 
предпринимательского образования в вузах, и образовательная 
траектория. Сопоставляются становление и развитие передовых 
моделей в университетах предпринимательского образования, 
различные изменения в университетах отечественного и зарубежного 
предпринимательского образования. Определяются особенности 
предпринимательского образования за рубежом, в России и Казахстане. 
Стремительная трансформация университетов в XXI веке, усиленная 
мировой пандемией, привела к реальным изменениям в управлении 
высшим образованием в мировом образовательном пространстве, как 
в стратегии, так и в миссии и ценностных ориентациях. Несмотря 
на некоторый консерватизм и устойчивость к изменениям в системе 
высшего образования всех стран, трансформационные процессы 
осуществлялись с разной скоростью и успехом. 

В ходе исследования были определены особенности и преимущества 
предпринимательского образования, образовательные траектории 
предпринимательских университетов, также результаты 
предпринимательского образования. Были изучены и проводилось 
сравнение опыта предпринимательского образования в Казахстане, 
понятие предпринимательского образования, его значение и результаты. 
Также обоснованы модель и образовательная траектория университета 
Торайгырова в предпринимательском образовании. На основе стартап, 
проектного обучения рассматривалтсь конкретные результаты. НАО 
«Торайгыров университет» вошел в ассоциацию предпринимательских 
университетов Казахстана как многопрофильный университет, и 
университет предпринимательского типа.

Ключевые слова:университеты предпринимательского 
образования, предпринимательские модели, особенности 
предпринимательского образования, образовательная траектория.
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FEATURES AND EDUCATIONAL TRAJECTORY  
OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES

This article discusses the features of entrepreneurial education in 
universities, and the educational trajectory. The rapid transformation of 
universities in the XXI century, reinforced by the global pandemic, has led to 
real changes in the management of higher education in the global educational 
space, both in strategy and in mission and value orientations. We consider 
it appropriate to refer to the history of the creation of universities, their 
goals and objectives in order to understand the reasons for these various 
searches. The formation and development of advanced models in universities 
of entrepreneurial education, various changes in universities of domestic 
and foreign entrepreneurial education are compared. The features of 
entrepreneurial education abroad, in Russia and Kazakhstan are determined. 

The experience of entrepreneurial education in Kazakhstan is studied 
and compared. The concept of entrepreneurial education, its meaning and 
results are analyzed. The model and educational trajectory of Toraighyrov 
University in entrepreneurial education will also be substantiated. On the 
basis of startup, project-based training, specific results are considered. 
«Toraighyrov University» notes that it joined the Association of 
entrepreneurial Universities of Kazakhstan and proclaimed itself not only as 
a multidisciplinary university, but also as a university of entrepreneurial type.

Keywords: universities of entrepreneurial education, entrepreneurial 
models, features of entrepreneurial education, educational trajectory.
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ПРИмЕнЕнИЕ ЛИнГВОКОГнИТИВнОГО ПОДХОДа ПРИ 
РазРаБОТКЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ УПРаЖнЕнИЙ  
ПО анГЛИЙСКОмУ ЯзыКУ

Проблема качественного преподавания иностранного языка в 
Казахстане стоит довольно остро на данный момент. Отечественная 
методика стоит на распутье: преподавать, применяя подходы советской 
школы или ориентироваться на Запад и продвигаться вперед. Одним из 
последних подходов в преподавании, становится лингвокогнитивный 
подход. В его основе лежит постулат о непрерывной связи между 
языком, в том числе изучаемом, и нервными связями, формирующимися 
в нашем сознании. Так, с целью повышения языковой компетенции, а 
именно обогащение лексического запаса учащихся 10 класса на базе 
Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления 
г. Павлодар, были разработаны задания, направленные на развитие 
лексического навыка, а также повышения уровня познавательной 
активности и метакогнитивных навыков учащихся. Данные задания 
были разработаны в соответствии с Таксономией Блума и учебной 
программой данного учебного заведения. В результате эксперимента 
были выявлены закономерности усвоения языкового материала и его 
практического применения на практике. В данной статье приводятся 
примеры заданий и их интерпретация с точки зрения развития 
лингвокогнитивной компетенции учащихся, а также выводы о 
применении лингвокогнитивного подхода в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: лингвокогнитивный подход, лингвокогнитивная 
компетенция, лексический навык, Таксономия Блума, пополнение 
словарного запаса, метакогнитивные навыки. 

введение 
лингвокогнитивный подход прочно вошел в обучение иностранному 

языку, так как является неотъемлемой частью формирования вторичной 
языковой личности. лингвокогнитивная компетенция представляет собой 

овладевание лексическим запасом изучаемого языка, грамматическими и 
синтаксическими связами, а также оперирование понятиями, специфичными 
для культуры изучаемого языка, а также формирование прочных когнитивных 
связей и «способности проникать в «дух» изучаемого языка» [1]. 

данный подход мы применяем в повышении лексических навыков через 
разработку заданий, направленных на развитие лингвокогнитивной компетенции 
учащихся. так, в поисках оптимального пути преподавания учителя обращаются 
к пособиям, перечитывают методические рекомендации к школьным УМК, 
ищут вдохновения у других учителей, более опытных, готовых поделиться 
своим опытом. таким вдохновителем может стать пенни Ур, выпускница таких 
знаменитых западных учебных заведений как оксфорд, Кембридж и Рединг. 
Учитель английского языка с более чем 30-летним стажем преподавания, 
учитель со своим видением и авторитетом среди методистов по всему миру. 

пенни Ур выступает вразрез традиционным взглядам на изучение языка, 
считается, что учащиеся могут сами овладеть необходимым лексическим 
запасом, например, при чтении книг, как это происходит при изучении 
родного языка, и учить лексику отдельно нет необходимости, главное 
научить детей читать. однако, это не совсем верно [2]. соотношение времени 
и объема, прочитанного на родном языке и на иностранном никогда не будет 
близким. пенни Ур говорит о том, что освоение лексики является ключевым 
в изучении любого иностранного языка: «you can understand a reading text and 
make yourself understood with almost no grammar, but you can’t get anywhere 
without vocabulary. It is more important than reading strategies for understanding 
a text. It is also the best single measure of proficiency» [3].

больше всего внимания преподаванию лексики пенни Ур уделяет 
в своем докладе Teaching vocabulary. Vocabulary in the Curriculum [4]. В 
данном выступлении приводятся такие данные для размышления: учащимся 
необходимо знать 95–98 % слов в тексте, чтобы понять его значение, 
главную мысль данного текста, все остальные слова они могут догадаться по 
контексту. В среднем, учащиеся должны знать от 5,000 до 8,000 слов, чтобы 
воспринимать аутентичные (неадаптированные) тексты, тогда как ученики 
старшей школы знают около 3,000. В качестве решения данной проблемы 
пенни Ур видит включение изучения лексики в учебную программу, 
с минимальными языковыми единицами для каждого года обучения. 
Критериями отбора такой лексики для обучения и изучения следует считать: 
частоту употребления, практическая значимость для учащихся, легкость 
усвоения и актуальность на данном этапе обучения [4]. 

также, ученый настаивает на том, что лексику необходимо учить как 
можно больше на уроках иностранного языка, не в плане количества, а 
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именно, выполняя задания, направленные на осмысление лексики, например, 
гнезда слов, фразы, словосочетания, выражения и т.д. также знания лексики 
стоит углублять в зависимости от уровня учащихся, например, вводить 
синонимы\антонимы, коннотативное значение слов, префиксы и суффиксы, 
ассоциации, устойчивые фразы, этимологию слов и др [4]. 

Вслед за западными методистами, российские ученые тоже поднимают 
вопрос о переходе от устаревшего грамматико-переводного метода, «который 
в наши дни демонстрирует низкую эффективность» [5]. по мнению 
современных методистов, современный учебник и упражнения должны 
быть иметь коммуникативную направленность, также «коммуникативным 
заданиям должна предшествовать работа с лексическим материалом» [6]. 
В своей статье носенко н. В., к.ф.н. новосибирского государственного 
педагогического Университета, в качестве примера приводит серию 
последовательных послетекстовых упражнений, где основной упор делается 
на понимание лексики, поиска эквивалентов на родном языке обучающихся, 
а также понимание контекста и применения конкретного высказывания. В 
пособии «english for philologists» авторов носенко н. В. и сапрыгина б. В.  
также представлена серия упражнений, направленных на анализ и 
интерпретацию лексических выражений по тексту и общего понимания 
текста: объяснение лингвистического феномена с обязательным приведением 
своих примеров учащимися; поиск эквивалентов и терминов; заполнение 
пропущенного слова (фразы); составление краткого изложения текста.

составление заданий базируется на простом принципе от простого к 
сложному, этого же принципа придерживаются авторы данных пособий 
носенко н. В. и сапрыгин б. В. [6]. Казахстанские авторы жетпеисова н. о.  
и Каримова б. с. поднимают проблему отечественных УМК, называя 
конкретные проблемы с заданиями учебников: «нехватка контекстно-
ориентированных, продуктивных заданий (context-based tasks, problem solving 
tasks» [7]. также в своей статье авторы предлагают серию рекомендаций 
для составления контекстно-ориентированных заданий и вопросов к 
ним: задания должны быть сформулированы интересно для учащихся, не 
должны содержать единственно верного ответа; личное видение ответа на 
поставленный вопрос; внепрограммные (творческие) задания [7].

Материалы и методы
В нашей работе мы разработаем конкретные задания для усвоения 

лексики, полагаясь на рекомендации к обучению лексики пенни Ур, а также 
закономерностям лингвокогнитивного подхода. данные задания будут 
апробированы на уроках английского языка в параллели 10-х классов на 
базе нИш Хбн г. павлодар. тексты уже были отобраны с учетом рабочей 

учебной программы (english Course plan grade 10 Issue 5 april 2017) [8], 
соответствующей профилю школы, также были учтены возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся. 

особенностями составления заданий является контекст, неоднородность 
лексического материала. В каждом разделе нами были отобраны лексические 
единицы, необходимые к усвоению для данного языкового уровня. данные 
лексические единицы были разделены по принадлежности к частям речи или 
иным группам: фразовые глаголы, идиомы, устойчивые выражения. Каждый 
тип задания построен по принципу усложнения и соответствует когнитивным 
уровням по таксономии блума [9]. от понимания – поиска эквивалента в 
родном языке, применения в контексте до анализа и выполнения заданий 
на оценку и создания своего собственного продукта (творческого задания) 
с использованием отобранной лексики. В качестве примерных заданий 
приведем упражнения по тексту из первого раздела (Legend or Truth?).

В данном разделе учащиеся знакомятся с такими понятиями как правда 
или вымысел, а также учатся писать свои собственные истории (часть 
внешнего экзамена по английскому языку). для этого им необходим богатый 
словарный запас и знание художественно-выразительных средств для 
создания образов в письменных работах, которые оцениваются как соР\соЧ. 

текст: Legend or Truth? (english in Mind Level 5, Unit 1, pp12-13 by 
Cambridge University press, 2012, authors Herbert puchta, Jeff stranks, peter 
Lewis-Jones). Level Cefr: C1.

Wordlist from the text (in order of appearance in the text):
Nouns: investigation, contamination, sewers, compulsion, do-gooder, 

distress, implication. Phrasal verbs: fill smb in, pass on, crop up, make smth up, 
come across. Adjectives: oil-soaked, contemporary, cautionary, reluctant. set 
phrases: by word of mouth, time and again, leave for dead.

Exercises with nouns:
1) Which of these words do you think are processes? People? How do you know?
по суффиксам учащиеся могут определить процесс это или человек, 

выполняющий действие, знание суффиксов и правильное их применение 
возможно только на уровне В2-с1.

2) Match the words with their definitions. Note: there are 2 more extra 
definitions than you need. Say why there are not correct and not suitable.

после первичного прочтения текста, учащиеся уже могут полностью 
определить значение слова по контексту и соотнести их с определением 
слова, однако в задании есть 2 схожих определения, учащимся необходимо 
использовать контекст, чтобы определить правильный вариант и доказать 
почему они не подходят.

https://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/authors/herbert-puchta
https://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/authors/peter-lewis-jones
https://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/authors/peter-lewis-jones
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*all definitions are taken from Cambridge online dictionary; the level of 
these words – B2, C1, C2

3) Which word is mainly used in the text ironically? Why? (do-gooder)
**Learn more phrases that go with this word and tell your classmates which 

words and expressions you have found particularly useful.
Учащиеся уровня В2-с1 могут различить оттеночные высказывания, 

иронические и саркастические выражения, знание таких выражений и 
тонкостей языка поможет им выражать свои мысли более натурально и 
органично; самостоятельное изучение лексики при помощи современных 
технологий (smart vocabulary service on Cambridge online dictionary) 
поможет им не только пополнить словарный запас, но и установить прочные 
ассоциативные связи с данным выражением, тонкостями его употребления, 
другими идиомами, которые могут быть использованы в данном контексте.

4) Make up sentences with these words so they are true for you. Share your 
sentences with your partner(s). You may change the form of the words if necessary. 

персонализация обучения помогает учащимся усваивать новые слова, 
как только они начинают использовать новые лексические единицы в 
контексте своего опыта и вещей, которые им знакомы, они активируют 
свой пассивный лексический запас; изменения формы слова, например: 
contamination – contaminate, implication – imply etc. также помогает учащимся 
запоминать целые гнезда слов.

Exercises with phrasal verbs: 
1) Think of the meanings of particles in, on, up, across, back. Explain in what 

context you may find these prepositions. 
2) Think of whether these phrasal verbs are used in literal of figurative way. 

Prove your answers. Use first example to help you figure out the meaning of the 
rest of the phrasal verbs.

а) He asked me to fill some water in his cup. (= a full water cup)
b) He asked me to fill him in with that updating situation. (= now the person 

knows all the necessary information as his colleague has explained him everything)
с) He passed on last year. He was sick with a serious case of a lung cancer. 

(= …write your ideas here…)
d) please, pass me on that paper on my desk. Thanks! (= …write your ideas 

here…) (…)
согласно авторам nguyen phu Quynh nhu и phan Thanh Bich Huyen [7], а 

также  daniel Thom [8] когнитивный подход к изучению фразовых глаголов 
означает ознакомление учащихся с понятием концептуальной метафоры, 
знание переводов глаголов и частиц недостаточно для понимания фразовых 
глаголов, однако на уроках английского языка учитель не всегда имеет 

достаточно времени, чтобы объяснить все тонкости языка, поэтому в данном 
случае, мы позволим учащимся выполнить упражнение на поиск определения 
фразовых глаголов дедуктивным методом по контрастному контексту.

3) Which meanings were used in the text? How do you make sure? Can you 
paraphrase the sentences with the phrasal verbs in the text?

парафраз текста помогает учащимся составлять предложения по аналогии, 
задействовать дополнительный словарный запас, помогает установить 
прочные связи между фразовыми глаголами и их словами-заменителями, т.е. 
закрепить их, например: fill smb in = make smb aware if of smth etc.

Exercises with adjectives:
1) Draw lines to adjectives these nouns can be used with. Explain the logical 

connection. Then find best synonyms for these adjectives. 

oil-soaked art, documents, music
contemporary Blast, judgement, advice
cautionary napkin, engine, food
reluctant answer, agreement, glance

Учащиеся должны знакомиться с новой лексикой\частично новой в 
окружении других языковых единиц, с которыми они могут сочетаться, 
важно учить не отдельные слова, а сочетания и устойчивые фразы, таким 
образом, учащиеся смогут анализировать отношения между примерами, 
контекстом и изучать многозначные слова; работа с синонимами также 
расширяет словарный запас: contemporary=modern, reluctant=lazy etc.

2) Which adjectives can be used with a person? Which ones cannot? Imagine 
the context you can use them.

Имена прилагательные служат описанием имен существительных, 
однако, не все прилагательные могут употребляться по отношению к 
человеку\живому существу, также учащимся необходимо придумать 
контекст употребления данных прилагательных.

3) Finish the sentences and continue to write a short story based on the 
beginning. Compare your answer with the rest of the group\class or a partner.

а) Mom was making me a dinner, when I came home from school. The whole 
room was oil-soaked that made me mad with my mom …

b) recently I have started to be interested in a contemporary art and I …
с) If I were you, I’d take that cautionary advice from your mom, so …
d) My dad keeps telling me that he was not as reluctant as I am now when 

he was my age, but the truth is …
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написание коротких историй с использованием изучаемой лексики 
поможет учащимся не только активизировать словарный запас, но и 
применить свои творческие навыки: придумать сюжет, описать главного 
героя, более того, целью данного раздела является научить учащихся писать 
истории, таким образом, такое маленькое упражнение позволит учащимся 
попрактиковать данный навык.

4) For extra work: Check the word families with these adjectives. Draw the 
word tree in your copybook. 

Многие учащиеся запоминают слова и понятия быстрее и лучше, 
если у них есть возможность графически воспроизвести их, особенно если 
они могут проявить свое творчество, учитель может объявить конкурс на 
самое творческое\необычное\функциональное представление синонимов, 
антонимов, родственных слов, словосочетаний, относящихся к данным 
прилагательным.

Exercise with set phrases: 
1) Try to match the meaning of these phrases to the Russian equivalents. How 

easy was it for you? How often do you use them in your mother tongue? How do 
you know them in Russian?

by word of mouth time and again leave for dead
обрекать на смерть, 

бросить умирать
Молва, слухи, 

сарафанное радио
Раз за разом, то и дело, уж 

который раз

Учителю не стоит бояться использовать родной язык учащихся, в 
данном случае мы видим, что только глубокие знания родного языка помогут 
понять смысл устойчивых выражений, так как в прямом переводе они не 
имеют никакого значение или это значение ошибочно, важно понимать, что 
устойчивые выражение очень тесно связаны с историческим и культурным 
аспектом языка, сравните прямой перевод слов: by word of mouth – «словом 
рта», time and again – «время и снова», leave for dead – «оставить для мертвого».

2) Find more set phrases to describe time, speed or human’s conditions. Find 
their equivalents in your native language. Why do you think there are so many 
expressions to describe these?

Учащиеся могут найти данное задание увлекательным, так как английский 
язык теперь не что-то оторванное от жизни, а напрямую связанное с ней, они 
могут подумать о простых фразах, они не задумываясь произносят на родном 
языке, но никогда не употребляли на английском, так как такая лексика 
относится к редкоупотребимой, учащиеся могут обратиться за помощью к 
родителям или словарям для точного перевода или поиска эквивалента. 

таким образом, мы можем сделать вывод о том, что лингвокогнитивный 
подход позволяет учащимся не только овладеть языком в полной мере, но также, 
повысить свою когнитивную компетенцию. данный подход актуален и признан 
эффективным западными и отечественными лингвистами и методистами. 

результаты и обсуждение
переходя к результатам проведенного эксперимента, стоит отметить, 

что на протяжении первой четверти данного учебного года (2021–2022), 
учащиеся выполняли задания на пополнение лексического запаса, в 
результате которых также был проведен опрос среди учащихся. опрос 
был проведен в форме анкетирования, где учащимся предлагалось оценить 
сложность данных заданий, их полезность, насколько они мотивируют их 
изучать язык в дальнейшем и насколько они интересны. В эксперименте 
приняли участие 30 учащихся параллели 10-х классов. полученные данные 
можно интерпретировать так: учащиеся, свободно владеющие языком 
и не испытывающие затруднений в его изучении отметили данный вид 
заданий как высокомотивирующие, стимулирующие их познавательную 
деятельность. В то время как, учащиеся, имеющие средние знания по 
английскому языку, отметили высокую сложность заданий и их низкий 
интерес. Исходя из данного опроса мы пришли к следующим выводам:

– для полноценного развития лингвокогнитивной компетенции 
необходим определенный языковой уровень, когда учащиеся могут без особых 
затруднений выполнять задания на развитие их когнитивных навыков;

– уровень когнитивных навыков в целом не влияет на то, как учащиеся 
будут выполнять языковые (лексические упражнения);

также, для осуществления контроля за пополнением словарного запаса 
учащихся проводились постоянные замеры – традиционный диктанты, где 
учащимся предлагалось перевести слова с родного языка на английский. В 
результате данных замеров, учащиеся показали варьирующиеся результаты – 
от 12 % до 74 % выполнения. Высокие результаты, в основном, обеспечивало 
не столько успешность применения лексических заданий, сколько личностные 
характеристики отдельных учащихся: ответственность за свое обучение, 
высокая мотивация к обучению, направленность на достижение успеха. так, 
нашими промежуточными результатами мы посчитали малоэффективность 
данных упражнений (менее 50 %) запоминания среди учащихся со средними 
знаниями языка. однако, после проведения суммативного оценивания за 
разделы и за четверть, данные оказались противоположными. до 90 % 
учащихся употребили в своих письменных работах изученные языковые 
единицы в количестве 10 и более, что, несомненно, можно считать успешным 
завершением эксперимента по развитию лингвокогнитивной компетенции. 
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по итогам текущих замеров и контрольного замера использования 
лексических единиц, мы пришли к следующим выводам:

– об успешности употребления любых изученных лексических единиц 
можно судить только по применению их в контексте;

– применение лингвокогнитивного подхода не направлено на 
количественное изменение активного словарного запаса учащихся как 
таковое, а на его качественное контекстуальное применение на практике.

выводы 
проведенное нами исследование в  области применения 

лингвокогнитивного подхода при разработке лексических упражнений, 
их апробация и анализ полученных в ходе данных, позволяет нам сделать 
следующие выводы:

– учащиеся могут самостоятельно контролировать свой уровень 
познавательной деятельности через выполнение заданий, направленных на 
анализ, синтез и оценку, но для этого им необходимо иметь соответствующий 
уровень языка;

– учитель может разрабатывать упражнения на развитие 
лингвокогнитивного навыка учащихся, не только с целью повышения 
языковой компетенции, но для всестороннего развития учащихся, их 
эффективного обучения в разрезе школьных предметов, упрочнение их 
метакогнитивных навыков; 

Учитель, идущий в ногу со временем, не может не участвовать в 
современном процессе студентоцентрированного образования, направленного 
на развитие и становление мыслящей личности. лингвокогнитивный подход 
позволяет улучшить показатели по овладению учащимися иностранными 
языками, а также повышения их познавательной активности в целом.
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ағылШын тіліндегі лексикалық Жаттығуларды 
даМытуда лингвокогнитивтік тӘсілді қолдану

Қазіргі уақытта Қазақстанда шет тілін сапалы оқыту мәселесі 
өте өткір мәселе болып тұр. Отандық әдістеме жол айрығында 
тұр: кеңестік мектептің тәсілдерін қолдану немесе Батысқа 
бағытталып алға қарай жылжу. Оқытудағы соңғы тәсілдердің 
бірі – лингвокогнитивтік әдіс. Ол тілдің, оның ішінде зерттелетін 
тіл мен санамызда қалыптасатын жүйкелік байланыстардың 
арасындағы үздіксіз байланыс постулатына негізделген. Сонымен, 
Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің базасындатілдік құзыреттілігін арттыру 
үшін, атап айтқанда 10-сынып оқушыларының лексикалық қорын 
байыту мақсатында лексикалық дағдыларды дамытуға, сонымен 
қатар танымдық белсенділік пен метатанымдық дағдылар деңгейін 
арттыруға бағытталған тапсырмалар әзірленді. Бұл тапсырмалар 
Блум Таксономиясына және осы оқу орнының оқу бағдарламасына 
сәйкес әзірленген. Эксперимент нәтижесінде тілдік материалды 
меңгеру және оны тәжірибеде қолдану заңдылықтары анықталды. 

Бұл мақалада студенттердің лингвокогнитивтік құзыреттілігін 
дамыту тұрғысынан тапсырмалар мен оларды түсіндіру мысалдары 
келтірілген, сонымен қатар шет тілін оқытуда лингвокогнитивтік 
тәсілді қолдану туралы қорытындылар берілген. 

Кілтті сөздер: лингвокогнитивтік тәсіл, лингвокогнитивтік 
құзыреттілік, лексикалық дағды, Блум таксономиясы, сөздік қорды 
толықтыру, метакогнитивтік дағдылар.
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APPLICATION OF A LINGUOCOGNITIVE APPROACH  
TO THE DEVELOPMENT OF LEXIC EXERCISES IN ENGLISH

The problem of high-quality teaching of a foreign language in Kazakhstan 
is quite acute at the moment. The domestic methodology is at a crossroads: to 
teach using the approaches of the Soviet school or to orientate itself towards 
the West and move forward. One of the latest approaches in teaching is 
the linguo-cognitive approach. It is based on the postulate of a continuous 
connection between the language, including the language being studied, and 
the neural connections that form in our consciousness. So, in order to increase 
the language competence, namely the enrichment of the lexical stock of 10th 
grade students, on the basis of the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry 
and Biology in Pavlodar, tasks were developed aimed at developing lexical 
skills, as well as increasing the level of cognitive activity and metacognitive 
skills. These tasks were developed in accordance with Bloom’s Taxonomy and 
the curriculum of this educational institution. As a result of the experiment, 
the patterns of assimilation of language material and its practical application 
in practice were revealed. This article provides examples of tasks and their 
interpretation from the point of view of the development of students’ linguo-
cognitive competence as well as conclusions about the use of a linguo-cognitive 
approach in teaching a foreign language.

Keywords: linguo-cognitive approach, linguo-cognitive competence, 
lexical skill, Bloom’s Taxonomy, vocabulary extension, metacognitive skills. 
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ИСПОЛЬзОВанИЕ мЕТОДа КаЛЛана 
на занЯТИЯХ нЕмЕЦКОГО ЯзыКа

Авторы данной статьи, подчеркивая требования к изучению 
иностранного языка, прописанные в законодательных документах 
в области образования, утверждают ее актуальность. В статье 
рассматриваются вопросы эффективности применения метода 
Каллана в процессе изучения немецкого языка. Авторы ссылаются 
на опыт работы школ Каллана, впервые открывшихся в Англии, 
показавших высокие результаты на практике. Преподаватели 
высших учебных заведений повсеместно применяют данный метод, 
обращая внимание на его выигрышные моменты, привнося в него 
некоторые элементы новизны. Авторы считают, что метод Каллана 
отвечает требованиям времени, так как изучение и овладение 
иностранным языком при его применении достигается в четыре 
раза быстрее, чем при применении традиционных методов. В статье 
приводятся примеры использования заданий, оптимально подходящих 
для повышения уровня владения иностранным языком. На примере 
опытной работы в контрольной и экспериментальной группах 
доказывается эффективность его использования. При проведении 
бесед со студентами и преподавателями, участвовавшими в 
экспериментальной работе, авторы убедились в том, что работа с 
данным методом имеет как выигрышные стороны, так и недочеты, 
требующие определенного внимания.

Ключевые слова: иностранный язык, метод Каллана, немецкий 
язык, речевая деятельность, аудирование, говорение, чтение, письмо.

введение
В настоящее время знание иностранного языка (Ия) является 

необходимым условием востребованности специалиста на международном 
рынке труда. для высших учебных заведений Казахстана выпускник, свободно 
владеющий государственным (казахским – языком титульной нации), русским 
(официальным языком) и английским (мировым) языками является целью 
обучения. В результате изучения общеобразовательных дисциплин, согласно 
государственному общеобязательному стандарту образования (госо) РК 
от 31.10.2018 года, студенты должны уметь «вступать в коммуникацию в 
устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного, межкультурного и производственного 
(профессионального) общения, ...осуществлять использование языковых и 
речевых средств на основе системы грамматического знания; анализировать 
информацию в соответствии с ситуацией общения» [1]. Вследствие этого 
актуальность данной статьи, в которой мы намерены осветить вопросы 
интенсивного обучения иностранному языку, не вызывает сомнения.

Материалы и методы
Целью обучения иностранному языку, обозначенной в типовой 

учебной программе (тУп) по данной дисциплине, является формирование 
межкультурно-коммуникативной компетенции студентов в процессе 
иноязычного образования на достаточном уровне (а2, общеевропейская 
компетенция) и уровне базовой достаточности (В1, общеевропейская 
компетенция). тУп по дисциплине «Иностранный язык» рассчитана 
на устное и письменное выражение мыслей на иностранном языке на 
темы, нацеленные на умение взаимодействовать с людьми в разных 
ситуациях. обучающийся должен знать до 1500 лексических единиц, 
«характеризующихся высокой употребительностью, широкой сочетаемостью 
и отражающих как нейтральный, так и элементы обиходно-разговорного и 
публицистического стилей речи» [2].

главной задачей обучения иностранному языку является обучение 
практическому овладению им, формирование способности осуществлять 
иноязычное общение с носителями языка. Вследствие этого мы 
обратились к активным методам обучения. Методы, способствующие 
переводу обучающегося из объекта в субъект учебного процесса через 
побуждение студентов к вовлечённости и самостоятельности, овладению 
знаниями, умениями и навыками, активной мыслительной и практической 
деятельности и поэтапности усвоения материала, позволят добиться 
значимых результатов [3, с. 3, 5], [4, с. 4]. теоретическими и практическими 
вопросами использования активных методов обучения занимались:  
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Ю. с. арутюнов, б. н. герасимов, Р. Ф. жуков, а. л. лифшиц,  
а. п. панфилова, В. И. Рыбальский, а. М. смолкин, а. В. Хуторской и др.

активные методы обучения должны отвечать требованиям времени, 
принципам педагогики, темам, условиям, целям и задачам обучения; 
учитывать возможности обучаемых и преподавателей. такие методы 
способствуют активизации мышления, обеспечивают взаимосвязь, 
информированность, коллективную ответственность, мотивацию, 
продуктивность, формирование практических умений и эмоциональность, 
интерактивность обучаемых [3, с. 8, 9], [5, с. 5].

так, одним из популярных и действенных методов обучения английскому 
языку, по мнению педагогов-практиков, является метод Каллана (МК) [6,7]. 
обосновывая свое предпочтение данного метода опытом людей, изучавших 
язык в интенсивном темпе для работы в англии, они стали применять его в 
обучении студентов. е. М. Вишневская отмечает массовое применение метода 
Каллана во многих странах мира: частных школ, использующих данный метод, 
насчитывается более 350. Изучение английского языка при использовании 
МК результативнее обычных методов в четыре раза: для овладения уровнем 
В1 выделяется 350 часов, при применении метода Каллана этот уровень 
достигается за 80 часов [8, с. 126]. согласно методу Каллана, обучение 
иностранному языку состоит из 12 уровней: уровень 1 предназначен для 
начинающих – a1, Beginner, 12 уровень – для владеющих широким словарным 
запасом, знающих нормы и правила Ия, способных использовать Ия в 
различных ситуациях – C1, advanced. по требованиям госо РК результатом 
изучения Ия в вузе является владение студентами уровнем В1.

Результативность метода объясняется, на наш взгляд, тем, что на занятии 
используются все четыре вида речевой деятельности пропорционально их 
использованию большинством людей на практике: аудирование, говорение, 
чтение, письмо. при длительности занятия 50 минут устная вопросно-
ответная форма работы занимает 35 минут (70 %), чтение – 10 (20 %), 
письмо – 5 минут (10 %).

объяснение нового лексико-грамматического материала проходит 
в интенсивном режиме в виде вопросно-ответной беседы полностью на 
иностранном языке. преподаватель дважды задает один вопрос, студент 
сразу должен ответить на него, не имея возможности перевести его про 
себя на родной язык. если студент задерживается с ответом на пару секунд, 
преподаватель помогает ему, начиная с первых 2–3 слов ответа. при 
развернутом ответе студент максимально использует слова из вопроса. для 
свободного владения Ия необходимо постоянно пополнять словарный запас, 
так как это самое важное условие овладения им. если суть данной работы 

заключается в механическом заучивании, то слова быстро забываются и 
выходят из активного словарного запаса. для эффективности необходимо 
заучивать их в совокупности смысловых связей, т.е. слова образуют 
семантические поля и заучивание их согласно смысловым объединениям 
способствует их долговременному запоминанию. данный метод ориентирован 
на то, что лексика изучается в виде целых словосочетаний и предложений. 
при изучении новой темы важно записывать новые слова и выражения, а 
также целые предложения в словари или специальные портфолио. по мнению 
педагогов-практиков, для запоминания слова нужно использовать его более 
трех раз в разных контекстах: нужно его прочитать, произнести не менее пяти 
раз вслух и встретить его в контексте [9]. при многократном повторении 
новых слов на нескольких занятиях студент перенимает их в свой активный 
словарный запас. новые слова преподаватель объясняет посредством 
знакомых слов, а также посредством иллюстраций, жестов и т.д. студенты, 
повторяя за преподавателем, улучшают произношение, прорабатывают 
речевые ошибки. овладение грамматическими конструкциями идет 
естественно, подобно усвоению человека родным языком, когда он 
выражает свои мысли и чувства, не задумываясь о нормах и правилах 
языка. преимущество данного метода заключается в том, что студент 
должен постоянно говорить, вследствие этого происходит непроизвольное 
овладение нормами грамматики. слушание и говорение на иностранном 
языке доводятся до автоматизма. особенностью этого метода является 
мгновенное исправление преподавателем грамматических ошибок и ошибок 
в произношении говорящего, вопреки установившемуся в педагогической 
практике мнению, что исправление ошибок может впоследствии создать 
психологический дискомфорт и барьер при выражении мыслей. Этот аспект, 
вызывающий некоторые сомнения, компенсируется самой прорывной идеей 
метода, которая заключается в повышении мотивации студентов посредством 
создания ситуации успеха. она, ситуация успеха, заложена в том, что так или 
иначе студент вынужден говорить и говорить активно благодаря полному 
погружению в иноязычную речь и интенсивному ведению занятия.

занятие, как и при применении традиционных методов, включает 
повторение пройденного материала, подачи новых знаний именно в процессе 
устной вопросно-ответной формы работы, закрепление нового материала 
посредством чтения и письменной работы (чаще всего это – диктант). 
Количество занятий, отводимых на повторение определенной темы, 
зависит от уровня овладения ей на предыдущих занятиях и устанавливается 
преподавателем самостоятельно. Эффективность данного метода зависит 
от последовательности применения четырех видов речевой деятельности. 
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после аудирования и говорения студенты читают текст, включающий 
новые слова и разнообразные конструкции с ними. при чтении включается 
зрительная память, что, согласно утверждениям психологов, усиливает 
эффект восприятия учебного материала. далее применяется письмо, при 
котором подключается моторная память и оттачиваются орфографические 
навыки в использовании новых слов.

результаты и обсуждение
В практической части нашей деятельности мы апробировали метод 

Каллана в преподавании немецкого языка и использовали комплекс 
заданий по лексико-грамматическим темам. так мы проводили занятия 
в течение 1 семестра со студентами специальности «Иностранный язык,  
2 иностранных языка» 1 года обучения. для проверки данного метода мы 
выбрали контрольную (15 студентов) и экспериментальную (16 студентов) 
группы. В работе участвовали студенты с разным уровнем знаний, задания 
были рассчитаны на студентов со средним уровнем знаний Ия. Результаты 
диагностики на констатирующем этапе: средний показатель в опытной 
группе – 78 %, в контрольной группе – 80 %. Между двумя группами различие 
оказалось в 2 %. 

на формирующем этапе опытной работы мы, не меняя количества часов, 
отведенных на данные темы, кроме того, не меняя логическую и системную 
последовательность изложения материала, данного в программе и силлабусе, 
усилили применение метода Каллана. В процессе его активного внедрения в 
экспериментальной группе проводились упражнения на отработку навыков 
аудирования и говорения на Ия: 1) аудирование аутентичного текста;  
2) вопросно-ответная работа на понимание основного смысла; 3) задания 
на обсуждение интересных вопросов темы. до вопросно-ответной беседы 
преподаватели со студентами отрабатывали лексические и фонетические 
трудности, например, произношение слов вслед за диктором или самим 
преподавателем, грамматические конструкции, которые встречались в 
тексте. Вся работа проводилась на Ия в быстром темпе. опишем некоторые 
из использованных нами заданий. 

задание 1. Beantwortet die fragen.
1 Habt ihr etwas über Österreich gehört? Wo befindet sich dieses Land?
2 Wer regiert das Land? der präsident oder der König?
3 Was ist die Hauptstadt von Österreich?
4 Wie ist die flagge von Österreich?
5 Wie viele Bundesländer hat Österreich? 
6 Welche sprache sprechen die Österreicher?
7 Wie ist der typische Österreicher?

8 Was unternehmen sie in der freizeit?
9 Können sie das berühmte essen der Österreicher nennen? 
10 Welche feste feiern die Österreicher?
11 Kennen sie die sehenswürdigkeiten in Wien?
12 Was ist typisch für Wiener?
задание 2. sprecht die Wortverbindungen nach und besprecht ihre 

Bedeutungen gegenseitig.  
der geborene Wiener, die Innenstadt, sich Zeit nehmen, der kleine Luxus
im extrazimmer, voll Zigarettenrauch
задание 3. Lest den Text und vergleicht die Informationen über zwei Cafés.
Text. Man sagt, jeder Wiener hat ein Café. Ich bin keine geborene Wienerin, 

aber ich bin trotzdem eine richtige Wienerin, denn ich habe zwei.
das ist das Kaffeehaus in der Innenstadt, im ersten Bezirk, das ich einfach 

„mein Café im ersten« nenne. es ist ein Kaffeehaus für alle, die Kaffeehäuser 
lieben. die Besucher nehmen sich Zeit und genießen diesen gleichen Luxus. die 
Zeitungen sind international, die ober sind charmant, wenn sie wollen. der Kaffee 
ist ausgezeichnet, die Mehlspeisen auch. Im extrazimmer spielen ältere damen 
Bridge. Ich gehe ins Café im ersten, wenn ich gesellschaft brauche.

dann ist da mein Café im achten Bezirk. Mein Café im achten ist nicht 
schön, aber gemütlich. die farben sind alt und braun, die Luft ist schlecht und 
voll Zigarettenrauch, trotzdem fühle ich mich dort wohl. Internationale Zeitungen 
gibt es nicht. Wenn ich meine ruhe haben will, gehe ich dorthin.

задание 4. Beantwortet die fragen.
1 Wann geht frau sokolova in das erste Café? 
2 Wie ist das erste Café? 
3 Was können die Besucher im ersten Café machen?
4 Wo ist das zweite Café? 
5 Wie nennt frau sokolova dieses Café?
6 Wie ist das Café? Beschreiben sie bitte.
7 Was ist der Unterschied zwischen ihre zwei Cafés.
задание 5. Lest den dialog unten. Über welche Veranstaltungen sprechen 

frau sokolova und ihre freundin?
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таблица 1
V

er
an

st
al

tu
ng

en

Konzerthaus 3., Lothringerstr.20, 
Tel. 242 002
Liederabend mit  den Wiener 
philharmonikern und Montserrat 
Caballé, 19:30 Uhr

arena 3., Baumg. 80, Tel. 
798 85 95
gustav, 22:00 Uhr

B72  8 . ,  Herna l se r 
gürtel, Bogen 72, Tel. 
409 21 28
Jazz-gi t t i  und  d ie 
discokillers, 20:00 Uhr

orangerie im schloss schönbrunn 
13., eingang Meidlinger Tor, Tel. 
812 50 04
schönbrunner schlossorchester mit 
solisten und Ballett (Werke von 
W.a.) Mozart und Johann strauß), 
20:30 Uhr 

Mozarthaus 1., singerstr.7, 
Tel. 911 90 77
Mozart Quartett mit Werken 
von Mozart und schubert, 
20:00 Uhr

Metropol 17., Hernalser 
Hauptstr. 55, Tel. 407 
77 407
dobrek Bistro, 20:00 
Uhr

– Ich habe noch Lust auszugehen. du auch?
– gute Idee, ich muss nur schnell zu Hause anrufen, dass es später wird.
– Worauf hast du Lust? auf einen film?
– Ich weiß nicht so recht. Ich habe eher an Musik gedacht. Ich schaue mal 

im „falter« was heute los ist. ah hier, im Mozarthaus spielt das Mozart Quartett.
– das Mozart raus? nein, das mag ich nicht. Was gibt‘s denn in den Jazz- 

Clubs?
– Moment mal, im «B72» spielen „Jazz-gitti und die discokiller».…
задание 6. Lest die sätze. Vergleicht die Informationen im dialog. Was ist 

falsch? Unterstreiche.
gute Idee, ich muss nur schnell zu Hause fragen, ob das geht.
Ich weiß nicht so recht. Ich habe eher an einen abend im Theater gedacht.
das Mozart-Haus? nein, das ist mir zu teuer.
das ist aber schlecht, die Jazz-gitti.
dobrek Bistro! Was, die magst du nicht?
задание 7. Korrigiert die falschen sätze und schreibt die richtigen Varianten 
gute Idee, ich muss nur schnell zu Hause anrufen, dass es später wird [10].
студенты работали индивидуально и в командах по 4 человека. 

например, они по 2-3 минуты готовились в парах к выступлению при 
составлении диалогов, продумывая реплики по заданному вопросу. 
посредством применения метода Каллана закрепление лексики и 
совершенствование навыков использования грамматических конструкций, 
развитие грамотного письма, диалогической и монологической речи 
достигло значительных результатов. на контролирующем этапе студенты 
выполняли задания, аналогичные пройденным во время формирующего 
этапа. Целью данной работы явилось определение уровня знаний, умений 
и навыков, приобретенных вследствие целенаправленного воздействия на 

виды речевой деятельности. на основе выполнения заданий по определению 
развития 4 видов речевой деятельности при применении метода Каллана мы 
выявили уровни развития знаний лексики и грамматики. задания включали 
чтение, аудирование, построение монологического и диалогического 
высказывания, письмо. при оценке результатов мы придерживались тех же 
показателей, что и на констатирующем этапе. средний показатель составил 
88% в экспериментальной группе и 82 % – в контрольной группе. сравнив 
результаты в контрольной и экспериментальной группах, полученные 
при констатирующем и контролирующем этапах, мы утвердились в том, 
что благодаря применению данного метода на занятиях немецкого языка 
значительно улучшились показатели экспериментальной группы. Это 
объясняется планомерным воздействием на все виды речевой деятельности.

К недостаткам данного метода некоторые педагоги относят отсутствие 
домашнего задания, так как, по их мнению, самостоятельная внеаудиторная 
деятельность студентов и выполнение домашнего задания способствует 
эффективности полученных на занятиях знаний. Кроме того, частое говорение 
преподавателя вместе со студентом приводит к закономерному сомнению о 
способности студента к самостоятельному выражению мысли вне аудитории.

при высоком уровне владения Ия использование данного метода 
сомнительно: он прост и часто не соответствует уровню студентов, которые 
хорошо ориентируются в различных обучающих программах и вступают 
в общение с носителями языка через различные интернет-платформы, 
применяя знания о реальной жизни в стране изучаемого языка.

студенты же при беседе отметили эффективность метода Каллана. 
так студент В поделился своими мыслями относительно данного метода, 
подчеркнув, что заговорил благодаря данному методу, так как в нем 
обязательное говорение, несмотря на ошибки, моментальное исправление 
ошибок, чтение интересных текстов, диктанты. Все вместе хорошо работает, 
есть процесс говорения и отсутствие страха ошибиться.

по мнению студента н, изучение проходит полностью на иностранном 
языке. преподаватель всегда поможет, исправит ошибку, подтолкнет с 
ответом, дав правильное направление и много других плюсов.

выводы
таким образом, метод эффективен, так как несмотря на некоторые 

сомнения преподавателей, результаты эксперимента подтвердились 
высокими показателями опытной группы. при использовании метода Каллана 
обеспечиваются принципы педагогики: системности, последовательности, 
логичности. студенты активно участвуют в учебном процессе, так как 
быстрый темп вопросно-ответной беседы, многократные повторения 
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не позволяют им оставаться в стороне безучастными. Использование 
метода Каллана повысило знания студентов в изучении немецкого языка. 
опыт нашей работы является одним из решений вопроса повышения 
эффективности изучения Ия посредством применения метода Каллана и 
рекомендуется к его активному использованию.
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неМіс тілі дӘрісінде каллан Әдісін қолдану

Осы мақаланың авторлары білім беру саласындағы заңнамалық 
құжаттарда көрсетілген шет тілін үйренуге қойылатын талаптарды 
атап өтіп, оның өзектілігін растайды. Мақалада неміс тілін үйрену 
процесінде Каллан әдісін қолданудың тиімділігі туралы сұрақтар 
қарастырылады. Авторлар Англияда алғаш рет ашылған, іс жүзінде 
жоғары нәтижелер көрсеткен Каллан мектептерінің тәжірибесіне 
сілтеме жасайды. Жоғары оқу орындарының оқытушылары бұл 
әдісті кеңінен қолданады, оның жеңіске жеткен сәттеріне назар 
аударады, оған жаңалықтың кейбір элементтерін енгізеді. Авторлар 
Каллан әдісі уақыт талабына сәйкес келеді деп санайды, өйткені оны 
қолдану кезінде шет тілін үйрену және меңгеру дәстүрлі әдістерді 
қолданғанға қарағанда төрт есе тез жетеді. Мақалада шет тілін 
меңгеру деңгейін көтеруге оңтайлы келетін тапсырмаларды қолдану 
мысалдары келтірілген. Бақылау және эксперименттік топтардағы 
тәжірибелік жұмыстың мысалында оны қолданудың тиімділігі 
дәлелденді. Эксперименттік жұмысқа қатысқан студенттермен 
және оқытушылармен әңгімелесу кезінде авторлар осы әдіспен 
жұмыс істеудің тиімді жақтары да, белгілі бір назар аударуды 
қажет ететін кемшіліктері де бар екеніне көз жеткізді.

Кілтті сөздер: шет тілі, Каллан әдісі, неміс тілі, сөйлеу әрекеті, 
тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу.
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USING THE CALLAN METHOD IN GERMAN LANGUAGE CLASSES

The authors of this article, emphasizing the requirements for foreign 
language learning prescribed in legislative documents in the field of 
education, assert its relevance. The article discusses the effectiveness of 
the Callan method in German language learning. The authors refer to the 
experience of the Callan schools, which was opened for the first time in 
England, and showed high results in practice. Teachers of higher educational 
institutions apply this method everywhere, paying attention to its winning 
points, bringing some elements of novelty to it. The authors believe that 
the Callan method meets the requirements of the time, since the study and 
mastery of a foreign language when using it is achieved four times faster 
than when using traditional methods. The article provides examples of the 
tasks usage that are optimally suitable for improving the level of proficiency 
in a foreign language. On the example of experimental work in the control 
and experimental groups, the effectiveness is proved. When conducting 
interviews with students and teachers who participated in the experimental 
work, the authors were convinced that working with this method has both 
winning sides and shortcomings that require some attention.

Keywords: foreign language, Callan method, German language, 
speaking activity, listening, speaking, reading, writing.
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THE USAGE OF VOcABULARY EXPANDING 
METHODS IN ENGLISH LESSONS

This article discusses the methods and techniques for developing 
vocabulary in English lessons for secondary school students. Since good 
vocabulary development affects the quality of educational process, in our 
research we focused on discussing methods for the proper development of 
vocabulary. In writing the article, we used the works of foreign and Kazakh 
scientists on this topic.

Methods of analysis and synthesis, as well as questionnaires as an 
empirical study were used in this study.

The purpose of this article is to: a) analyze the methods that enhance the 
development of the learning process; b) to show the importance of vocabulary 
work in the classroom. Methods of vocabulary development to achieve this 
goal were discussed.

Final methods are used in English lessons as a way to expand students’ 
vocabulary. Vocabulary work during the lesson has a significant impact on 
improving students’ language skills. Therefore, through these methods, students 
not only develop vocabulary, but also learn to speak and write grammatically 
correct, and increase students’ interest in the subject. In addition, the methods 
obtained increase the creativity of the teacher and improve the quality of 
lessons. This means increasing the level of learning using new technologies 
and methods, moving away from the monotony of lessons.

Keywords:vocabulary, methods, efficiency, development, secondary 
schools, English.

 
Introduction
Multilingualism is a modern requirement. Including learning english is one of 

the main goalsbecause,being able to speak english give us many opportunity for the 
future development. as well as, nowadays number ofuser english is goingincrease 
rapidly. so, making conditions to learn language easily and quickly is important.

Today, as a developed country, our relations with many foreign countries are 
increasingday by day and our authorityis also growing among countries. so, we 
pay more attention for each our decision which is made. This requires improving 
the teaching of a foreign language, mastering it in depth.

However, it is known that there are many difficulties in learning a foreign 
language. one of them is to narrate the content of the text or express one’s opinion 
in a foreign language.

Vocabulary, as one of the knowledge areas in language, plays a great role for 
learners in acquiring a language [1]. furthermore, Linse suggested that ‘vocabulary 
development is an important aspect of their language development [2].Cause of 
this, one of the main elements of teaching english in schools is vocabulary work. 
It plays a special role in expanding students’ vocabulary. The main principle of 
the organization of vocabulary work is formed on the basis of teaching students to 
actively master lexical material, to consolidate them in the spoken language and to 
use them actively in speech. In turn, alqahtani describes vocabulary teaching as 
an important part of foreign language teaching, as we need to pay more attention 
to it both in the classroom and evenin all part of the learning process [3].That is, 
to develop language ability, you need to pay more attention to your vocabulary 
development. furthermore, english language is the most wide spread language 
in today’s, so we need to pay more attention to increase it.

Having vocabulary knowledgehelps them to understandthe material easily and 
correctlyand to participate activelyinteaching learning process. one more thing 
that should be mentioned that problems about vocabulary may lead to have low 
results in learners’ further foreign language learning progress. especially, we have 
notice that’s most of schools where study english as a second language that they 
have problems about vocabulary building. In our opinion,to solve this problem 
should be paid more attention on teaching vocabulary in secondary schools.

The purpose of the study is to consider methods that facilitate the process 
of language learning of students, is to increase the productivity of the learning 
environment by increasing the vocabulary

Materials and methods
In this research we have used the method of analysis and synthesis, 

because these methods are effective for individual analysis and summarization 
of theoretically collected information. The research by the method of analysis 
is suitable for the analysis of the works of foreign and Kazakh scientists in 
accordance with the purpose of my work. We think it is optimal to summarize 
the results obtained by the method of synthesis and to form your own opinion. 
The research by method of questionnaire is suitable to analyze taken information 
from respondent. The purpose of using these methods is to reveal the content of 
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the study, to collect an effective source of information. To present the results as 
a method used to improve the quality of education.

Vocabulary is often seen as an essential tool for second language learners 
because the limited vocabulary of the second language interferes with successful 
communication. That is, lexical knowledge is main feature of communicative 
balance. In this case, ainul akmar Mokhtar explains her opinion about vocabulary 
learning like: «It seems almost impossible to overstate the power of words. our 
ability to function in today’s complex social and economic worlds is mightily 
affected by our language skills and word knowledge» [4]. That’s why, as a 
teacher we need to teach well developed vocabulary which students will be able 
to use those words in their future life. Because it must be eternal knowledge not 
disposable this is forgotten after taught.

nation explains between the knowledge of language and use of language. 
That, first, knowledge of language give a chance to use the language and the second, 
use of language increase level of vocabulary and to expand it [5]. The relevance 
of vocabulary is indicated daily at school and beyond. successful students in the 
classroom have the most enough vocabulary. But, what about other students? That 
is according to level of students some students may not have good vocabulary, for 
this reason, as a teacher needed to consider that is most useful methods what is 
can activate all students in the classroom. In addition, Ulfiah fajriani states that in 
teaching vocabulary motivation are also important, that’s why teachers should be 
creative when selecting methods to teach, because taken methods that can effect 
to students’ motivation to learn vocabulary [6]. for instance, in Kazakh classes 
that english is considered as a second language, cause of this, most of students 
not to able to speak english very well, that is way, to find out well developed 
vocabulary building methods is relevant theme in today. 

richards supposed those four reasons, namely (1) language is a system 
for the expression of meaning; (2) the primary function oflanguage is to 
allow interaction and communication; (3) the structure of language reflects its 
functional and communicative uses; and (4) the primary units of language are not 
merely its grammatical and structural features, but categories of functional and 
communicative meaning as exemplified in discourse [7]. What we know from 
this point of view, which is language, is the first step before vocabulary that we 
know and then vocabulary building will be start. That why, to have full of ability 
to learn language vocabulary building is important.

We know that there is no one who knows all of words of the language, because 
ability of human being is going develop day by day, every day we may see most of 
unknown new words. That’s why we need to consider the most suitable methods 
for learner to learn vocabulary. In this regard, steven stahl explains vocabulary 

knowledge as knowledge which is not only knowing the definition of the word 
but also having knowledge how this word fits to the world [8]. The implication 
is that we need to learn the dictionary not just as a word, but as a new meaning.

also, sabyrbayeva a. B., explains that why we need to start teach vocabulary 
from the secondary schools, because firstly, it is active time of learners, and learners 
learns materials easily also the last and main step is vocabulary is must be taught 
before any stages of language learning. Because, learners cannot properly learn 
and understand grammar without the required amount of vocabulary [9].

In the research of world scientists, we have found many ways to improve the 
language skills of students and increase the effectiveness of lessons. That is why the 
abilities of children in modern education are very high. students can be taught in a 
variety of ways to make the best use of their time. It is important not only to enrich 
the vocabulary, but also to make the lesson interesting and useful. for example, 
organizing various games, discussions during the lesson.that is, the most important 
thingto create conditions for improving the language skills of students. To conclude 
my opinion, we considered some researchers work. one of them is describe his 
opinion like ‘Before presenting meaningof vocabulary items, teachers need to notice 
some considerations such as the type of the vocabulary, the students’ level. Teachers 
are suggested to use real objects technique as often as possible when presenting 
vocabulary to young learners especially when the words are concrete. Besides 
interesting to young learners, gesture, pictures can help them remember words better 
[10]. sullivan and alba argued, «Without grammar very little can be conveyed; 
without vocabulary nothing can be conveyed» [11]. from this we understand that 
the importance of language is determined by the abundance of vocabulary and the 
correct use of meaning. no matter how good your grammar is, a lack of vocabulary 
does not mean a high level of language proficiency. Because school-level language 
textbooks are measured by vocabulary volume. The more difficult it is, the richer 
the vocabulary, that is, it is always important to develop vocabulary.

Teaching vocabulary is one of the most talked about parts of teaching english 
as a foreign language. When teaching and learning takes place, teachers can face 
challenges. They have problems with how to teach students to achieve satisfactory 
results. The teacher must prepare and figure out the appropriate techniques that will be 
applied to the students. a good teacher must prepare with a variety of modern methods. 
Teachers should be able to assimilate the material so that students can understand it 
and make them interestingin the process of teaching and learning in the classroom.

Vocabulary is the total number of words that are needed to communicate 
ideas and express the speakers’ meaning. If we noticed this opinion, to have well 
communication ability, actually belongs to lots of vocabulary. That’s why, we 
should pay more attention to develop vocabulary building, that’s find outwell 
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developed methods to learn new words andtheirmeanings, and that willbe best 
way oflearning any language well.

In this regard, we will consider methods which will help us to be expert 
about vocabulary.

first, the method is the way teachers explain and teach the subject to their 
students. second, the teacher’s approach will affect students’ mastery of the subject. 
There are different ways to teach vocabulary. The teacher should use a method 
that helps to achieve the main aim. The reason of teaching vocabulary is to teach 
students to understand words, recognize them from the text and use them in speech.

In teaching process, the teachers faced the different description of learners’ 
types and styles. every student has different level of english. even when classes 
have been separated intodifferent level, not everyone in group will have the same 
level of english. for this reason,we need to establish who the different students 
in our classes are. To ascertain their language level, for example, we can find out 
according to scores taken from test which is about defining level. This will tell 
us who needs more or less help in the class. It will notifyour decisions about how 
to group students together and it will guide the type and amount of feedback we 
give to each student. In total, we will tailor our teaching methods, materials we 
use and the production we expect to the level we are working with. That is why, 
We find out some of method which is useful both of students and teachers.

1) Translation method this method is very useful and convenient for those who 
study english as a second language. for example, suppose a student memorizes 
a word and meets it after a long time, and then he remembers the first translation, 
and immediately understands its meaning. That is, translation increases students’ 
ability to learn a language. Lessons without translation reduce children’s activity 
and reduce the quality of lessons. some points about benefits of using translation 
method. It helps in building vocabulary, that is, student will know what he 
or she is learning. It saves teacher’s labor, also increase quality of the lesson. 
Comprehension is easily tested, that is feedback will be easy provided. grammar 
is easily taught, because, student understand in own language easy. so translation 
method is always needed. It is an easy method, but according to angeles Carreres 
«There is enough evidence to suggest that translation has an important role to play 
in language teaching, but more empirical research is needed. In particular, we need 
to gain further insight into its effectiveness relative to other language learning 
activities» [12].That’s, we know translation method is useful and beneficial but 
we need to compare how is it work when compared with others.

2) Mind map is a visible construct of new vocabulary. It is a well developed 
method of vocabulary teaching.Vocabulary maps are also called dictionary maps 
and are organized to show grouping or word relationships. for instance: The 

teacher writes a list of words on the board on the topic of food. students organize 
the words on a mind mapand then compare their ideas on how to group and relate 
the words.Wewould like to share in ourexperience using this method to help 
students develop vocabulary.

from ourpersonal experience lastyear thatwehave been teaching in school 
practice, wehave been faced problems in teaching vocabulary. Most of pupils don’t 
interested to lesson, cause of misunderstanding the lesson. They only do exercises 
and teacher explain daily theme and translate the new words given to these theme. 
pupils just copy all tasks which have done in the lesson, but after the lesson not 
have a result that They don’t use taken materials daily so words they have been 
learned will have been forgotten day by day. after know about these, westart work 
with this problem. We know that there are a lot of activities and methods belonged 
to enrich vocabulary. But the most of we consider well was Mind mapping. 

Mind mapping is well knownmethod to increase vocabulary because pupils 
can learn many words according to one theme. Mind maps can help you develop 
your vocabulary proficiency by not only learning the definition of words but also 
making connections between words and their contexts.for example, in the case 
of food, students categorize foods, vegetables, fruits, sweets, etc. then group the 
words for each subgroup separately. that is, the student learnsnot one, but several 
words related to the same topic. after that, we noticed that the students became 
interested in the lesson and expanded their vocabulary.

3) Making sentence. In this method, students not only learn the word, but 
also learn to use grammatically correct words in sentences. In general, we think 
that memorizing a word by composing a sentence is a very simple and easy way. 
for example, if a topic is covered during a lesson, a few new words will be added. 
and if we memorize these words in practice, that is, by composing sentences, the 
student will be able to speak the language fluently and well. We usually not heard 
about that making sentence is also useful methodin vocabulary teaching, but we 
would say that is well known and well developed method which help students to 
increase their vocabulary because this method not only expand vocabulary and it 
also help to make a grammatical true sentence. 

4) Using ICT. Learning words can be interesting with ICT. as a dictionary 
teaching tool, it has more advantages. It can manage ppp, increase creativity, provide 
feedback on learning activities, and remodel easily to any material. When introducing 
a new word, students should be given interesting material to pay attention to. These 
learning activities are fun and challenging for lower level students. Instead of reading 
and memorizing, students can participate directly in action. By watching the videos, 
students learn many new words in an interesting way. These words are presented 
in a real context with real pictures. so students can easily remember it. Using ICT 
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is requirement of nowadays. ICT is very suggested for those who want to teach 
vocabulary for students. Learning vocabulary with the help of ICT can be fun and 
interesting that make the students won’t easily get bored of the lesson. 

Results and discussions
research for developing learners’ vocabulary in secondary schools is 

discussed as follows: 
This research paper explores effective ways to develop vocabulary in 

secondary school students. specifically, these studies are intended to look at 
effective ways to make vocabulary work easier and to highlight the importance 
of vocabulary development work.

The research results are related to effective methods of vocabulary 
development, as well as to the responses of secondary school students to a special 
survey conducted to determine the importance of vocabulary.during the survey, 
respondents were asked to choose a pre-prepared version of nineteen questions. 
The questions were made through a special platform and respondents responded 
via an online link, and the questionnaire was presented in the native language for 
all students to understand.

The questionnaire included questions to help students find out about the 
following issues: The pupil’s level of english proficiency, as well as the class, 
and the following topics were divided into twosections:

– Vocabulary work during the lesson
– Methods for developing vocabulary
sixth, seventh, eighth and ninth grade pupils from several secondary schools 

were involved in the study. 13.5 % of them were sixth graders, 32.4 % were 
seventh graders, 14.4 % were eighth graders and 39.6 % were ninth graders. 115 
respondents answered the general questionnaire.

figure 1 – english language proficience of students in the survey

The result of the pupil survey was considered as follows:
Level of English language knowledge of students.

26.2 % of students surveyed indicated that they were at the elementary level, 
43.9 % at the elementary level, 15.9 % at the intermediate level, and 14 % at the 
intermediate level (picture 1).That is, the results of the survey show that the level 
of elementary among students is a lot. It is clear that this is the result of the level 
of language teaching in each school, the student’s participation in language courses 
and his motivation to develop language skills.

Vocabulary work during the lesson
since english is taught as a second language in Kazakh secondary schools, 

it is clear that there are some difficulties in learning the language. one of them is 
vocabulary work,it is difficult for students to memorize the words given during 
the lesson, and then use them. and it needs effective methods to solve problems. 
In this regard, we asked students during the survey how students’ vocabulary 
work during the lesson.

In order to find out how students are engaged in vocabulary work during 
the lesson, we asked six questions with five answers in the first part of the 
questionnaire. The result of these questions was as follows. that is, 44.7 % of 
students understand the materials presented during the lesson, 66.7 % of students 
turn to the teacher for help during the lesson, 55.8 % of students translated texts 
during the lesson with the help of a dictionary, 49.1 % of students understood 
the video materials shown during the lesson (picture 2). from these results we 
can see that students are active during the lesson, and vocabulary allows them to 
understand the material, However, it is clear that problems that arise during the 
lesson can be solved with the help of the teacher, as shownabove.

In questionnaire we also considered questions to find out the importance of 
vocabulary among pupils. as a result of 48,7 % pupils chose «strongly agree» and 
39,8 % pupils chose «agree». These results show that there is a growing awareness 
among students about the importance of vocabulary for language learning. That is, 
it is important to constantly develop vocabulary to learn and speak any language.

Effective methods to improve vocabulary, according to students’ opinion
The purpose of our study was to research methods that facilitate the work 

with the dictionary in the learning process and to provide students with convenient 
methods to use, as well as to reveal the importance of developing vocabulary.



170 171

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

figure 2 – Vocabulary work in the lesson

Based on these goals, we included a number of questions in our questionnaire 
to find out how common the methods presented in the theoretical part of the study 
are among students and how effective these methods are during the learning 
process. That is, what is the method of sentence construction in teaching the 
dictionary, and is it effective? next, what is the translation method, how effective 
is this method? and are the «Mind map» and methods of learning vocabulary 
through information and communication tools effective in the learning process? 
That is, questions were asked about these four different methods. The results of 
the survey showed the following results.

50.5 % showed that sentence construction, 58 % translation, 41.1 % 
information and communication technologies, 43.1 % – mind map methods are 
effective in teaching vocabulary. among the most common of these methods, 
we can mention the methods of expanding the vocabulary through sentence 
construction and translation methods (Illustration 3). 

figure 3 – effective methods for teaching vocfbulary

Conclusion
This study examines ways to develop the vocabulary of secondary school 

students. Vocabulary development is always important in language teaching. In 
this regard, in the study we considered several ways to develop the vocabulary 
of secondary school students. They are the method of translation, mind map, 
makingsentences, the use of ICT. We also conducted a survey among students to 
determine the effectiveness of these methods. The results were found to facilitate 
the learning process and the fact that these methods are suitable for the learning 
process as effective methods.

The results of the survey showed that the development of vocabulary 
is the basis of language learning. In general, the results of the study suggest 
that secondaryschool students consider such requirements for the effective 
implementation of vocabulary development.

1 To pay more attention to improve the vocabulary of students in daily lessons. 
2 To choose creative methods to develop the students vocabulary.
3 To increase the motivation of students to learn vocabulary. 
4 To try make the lesson interesting which help students to be active in teaching 

process. That is,being active is also main factor to understand daily materials. 
In general, there are obstacles and difficulties in learning any language. 

Therefore, dictionary work is the basis of any language. and the use of effective 
methods of creating this vocabulary is a leading factor in improving the quality 
of education.

all identified methods help to develop students’ vocabulary. all the results 
are used in the development of vocabulary. These methods have a great impact 
on the development of students’ vocabulary. Through these methods, students not 
only learn vocabulary, but also learn to use it grammatically and become more 
active in language learning.

The results of the research should be considered as a tool to further improve 
the learning process of the vocabulary development.

The work was carried out with the financial support of the Ministry of 
education and science of the Republic of Kazakhstan in the framework of the 
scientific project AP08052329.
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сӨЗдік қорын кеңейту Әдістерінің ағылШын тілі 
саБағында қолданылуы

Бұл мақалада орта мектеп оқушыларының ағылшын тілі 
сабағында сөздік қорын дамыту әдістері мен тәсілдеріне талқыланған. 
Сөздік қорының жақсы дамуы оқу сапасына әсер ететін болғандықтан, 
біз зерттеу жұмысымызда сөздік қорын дұрыс дамытуға арналған 
әдістерді талқылауды басты назарға алдық. Мақаланы жазу 
барысында шетелдік ғалымдар мен қазақстандық ғалымдардың осы 
тақырып аясында қозғаған еңбектерін пайдаландық. 

Бұл зерттеу жұмысында анализ және синтез әдістері, сондай-ақ, 
эмперикалық зерттеу ретінде сауалнамақолданылды. 

Бұл мақаланың мақсаты: а) оқу процесінің дамуын жоғарлататын 
әдістерді талдау; б) сабақ барысындағы сөздік жұмысының 
маңыздығын көрсету. Осы мақсатқа жету үшін сөздік қорын 
дамытуәдіс-тәсілдері талқыланды.

Қорытынды әдістер ағылшын тілі сабағында білім алушылардың 
сөздік қорын кеңейту әдістері ретінде қолданылады. Сабақ барасында 
сөздік жұмысын жүргізу оқушылардың тілдік дағдыларын жақсартуға 
айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан, осы әдістер арқылы оқушылар 
тек сөздік қорын дамытып қана қоймай,грамматикалық тұрғыдан 
дұрыс сөйлеуді, жазуды үйренеді және оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығының артуына септігін тигізеді.Сонымен қатар, 
алынған әдістер мұғалімнің шығармашылығын арттырып, сабақтың 
сапасынжоғарлатады. Бұл дегеніміз – сабақ барасының бірсарынды 
өткізуден алшақтатып, жаңа технология мен түрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдаланып білім алу көрсеткіштерін арттыру болып табылады. 

Кілтті сөздер: сөздік, тіл, әдістер, тиімділік, дамыту, орта 
мектептер, ағылшын тілі

А. К. Мейрбеков1, Б. Г. Абжекенова2

1,2Международный казахско-турецкий университет  
имени Ходжи ахмеда ясави, 
Республика Казахстан, г. туркестан.
Материал поступил в редакцию 17.03.22.



174 175

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

исПолЬЗование Методов расШирения словарного 
ЗаПаса на урокаХ английского яЗыка 

В этой статье обсуждаются методы и приемы развития 
словарного запаса на уроках английского языка в средней школе. 
Поскольку хорошее развитие словарного запаса влияет на качество 
чтения, в нашем исследовании мы сосредоточились на обсуждении 
методов правильного развития словарного запаса. При написании 
статьи мы использовали работы зарубежных и казахстанских ученых 
по данной теме.

В исследовании использовались методы анализа и синтеза, а 
также анкетирование как эмпирическое исследование.

Целью данной статьи является: а) проанализировать методы, 
способствующие развитию учебного процесса; б) показать важность 
лексической работы в классе. Обсуждались методы развития 
словарного запаса для достижения этой цели.

Итоговые методы используются на уроках английского как способ 
расширить словарный запас учащихся. Работа со словарным запасом 
во время урока существенно влияет на улучшение языковых навыков 
учащихся. Таким образом, с помощью этих методов учащиеся не 
только развивают словарный запас, но и учатся говорить и писать 
грамматически правильно, а также повышают интерес учащихся к 
предмету. Кроме того, полученные методы повышают творческий 
потенциал учителя и улучшают качество уроков. Это означает 
повышение уровня образования с использованием новых технологий и 
методов, уход от однообразия уроков.

Ключевые слова: словарь, язык, методы, эффективность, 
развитие, общеобразовательные школы, английский язык.
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ВЛИЯнИЕ мУзыКаЛЬнОГО ТВОРЧЕСТВа 
на СОЦИаЛИзаЦИЮ ДЕТЕЙ 
С ОГРанИЧЕннымИ ВОзмОЖнОСТЯмИ

Проблемы социального сосуществования каждого человека, в 
особенности людей с ограниченными возможностями, была, есть 
и будет актуальностью номер один, так как именно социальным 
благополучием человека измеряется благосостояние всего государства в 
целом. Традиционное общественное мнение часто считает наукоемкие 
предметы наиболее важными, первостепенными дисциплинами 
необходимые детям, тогда как музыка, рисование, хореография 
и театральное искусство, дисциплины эстетического цикла, 
способствующие формированию музыкальной культуры, остаются 
на второстепенном уровне. Эти предметы рассматриваются как 
развлечение, дополняющее основной цикл. 

Актуальность выбранной темы показывает важность социального 
значения и сложность установления полной связи с миром детей с 
ограниченными возможностями, ограниченность общения с природой, 
дефицит естественного и мобильного общения со сверстниками и 
обществом, труднодоступность к культурным ценностям. 

В дошкольном и школьном возрастах вместе с получением 
удовольствия, музыка дает общение и знания, а вокально-хореографическое 
и театральное искусство, как и вся активная эстетическая 
деятельность, создают атмосферу свободы самовыражения, 
выражают радость от коллективного творчества, оказывают влияние 
на  формирование духовно-нравственных и эстетических потребностей 
детей, является фактом развития его самосознания и самопознания.
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Ключевые слова: музыкальное творчество, музыкальный 
театр, психолого-педагогическая поддержка, эмоционально-
познавательная деятельность, музыкальное развитие детей, 
инклюзивное образование. 

введение
проблемы социального сосуществования каждого человека, в 

особенности людей с ограниченными возможностями, была, есть и будет 
актуальностью номер один, так как именно социальным благополучием 
человека измеряется благосостояние всего государства в целом. 
традиционное общественное мнение часто считает наукоемкие предметы 
наиболее важными, первостепенными дисциплинами необходимые детям, 
тогда как музыка, рисование, хореография и театральное искусство, то 
есть дисциплины эстетического цикла, способствующие формированию 
музыкальной культуры, остаются на второстепенном уровне. Эти предметы 
рассматриваются как развлечение, дополняющее основной цикл. В то же 
время в раннем возрасте в нем должно преобладать образное мышление, 
недооценка которого наносит определенный ущерб гармоничному 
развитию личности. основная культура человека, основа всех типов 
мышления, закладывается в младшем школьном возрасте. В нашей работе 
мы рассмотрим роль музыкального творчества в обогащении детей с 
ограниченными возможностями, оказание психолого-педагогической 
поддержки, эмоционально-познавательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями.

Материалы и методы
1 для молодых людей с ограниченными возможностями образование 

становится важнейшей предпосылкой успешной работы. (http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml)

2 «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» – 
принята генеральной конференцией оон по вопросам образования, науки и 
культуры 14 декабря 1960 года. (http://www.owl.ru/win/docum/un/edu_conv.htm)

3 «декларация генеральной ассамблеей оон о правах умственно 
отсталых лиц» – принята генеральной ассамблеей оон 20 декабря 1971 г. 
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml)

4 «декларация оон о правах инвалидов» – провозглашена резолюцией  
3447 (XXX) генеральной ассамблеи от 9 декабря 1975года. (http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml)

5 «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» – принята 
резолюцией 37/52 генеральной ассамблеи оон от 3 декабря 1982 года.

Методы коррекционной работы и инклюзивного образования, 
направленные на обеспечение коррекции нарушений в развитии различных 
категорий детей с ограниченными возможностями, на их разностороннее 
и гармоничное развитие с учетом адаптации и возрастно-индивидуальных 
особенностей.

Методы коррекционной работы и инклюзивного образования 
обеспечивают условия для совместного воспитания и образования детей 
с разными образовательными потребностями. с помощью этих методов 
достигается преодоление социальных, психолого-физических барьеров, 
приобщение к культуре и обществу посредством формирования модели 
инклюзии, которая должна блокировать и исключать любую дискриминацию 
детей, формируется толерантное отношение ко всем участникам 
образовательного процесса, создающего условия для каждого ребенка, 
имеющего особые образовательные потребности.

Казахстанские педагоги, как и многие мировые ученые, реагируя на 
актуальные запросы XXI века ведут активные поиски оригинальных подходов 
в организации системы образования на новой методологической платформе, 
сутью которой является создание условий для приобретения учащимися 
«действующих знаний» – знаний и опыта, пригодных к использованию в 
повседневной жизни, в решении реальных проблем современного социума. 
Это считается следствием того, что к такой альтернативе инновационной 
педагогической практике и относится инклюзия интегрированных занятий.

актуальность данной проблемы показывает важность социального 
значения и сложность установления полной связи с миром детей с 
ограниченными возможностями, ограниченность общения с природой, 
дефицит естественного и мобильного общения со сверстниками и обществом, 
труднодоступность к культурным ценностям. задача, поставленная учеными 
искусствоведами, состоит в значимости музыкального развития и ее роли в 
адаптации ребенка с ограниченными возможностями к социальному миру, 
осознания себя, как части общества, усвоение ребенком всех норм и правил 
социального и культурного общения, принятых в обществе.

К одной из основных проблем можно отнести развитие принятия и 
эмпатии к детям с особыми образовательными потребностями. В дошкольном 
и школьном возрастах вместе с получением удовольствия, музыка дает 
общение и знания, а вокально-хореографическое и театральное искусство, 
как и вся активная эстетическая деятельность, создают атмосферу свободы 
самовыражения, выражают радость от коллективного творчества, оказывают 
влияние на  формирование духовно-нравственных и эстетических потребностей 
детей, является фактом развития его самосознания и самопознания.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.owl.ru/win/docum/un/edu_conv.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
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Что дают занятия музыкой особенным детям и как важно развивать их 
творческие способности? Эти вопросы, несомненно, имеют месту быть. И 
вот почему.

Через различные жанры творчества детям прививается интерес к 
изучению новых познаний в привычном и непринужденном для них формате. 
еще один весомый аспект в занятиях музыкальной деятельностью – это 
возможность социализации. Родителям жизненно необходимо увидеть успех 
своего ребенка, поверить в его положительную динамику развития. И если 
в это поверят родители, то именно они будут помогать своим «особенным 
детям», закладывать фундамент их адаптации в социуме. Родители, в 
первую очередь, будут опираться на методическую и практическую базу 
специального образования, и эта цепочка «родитель – педагог – ребенок» 
должна быть непрерывна и взаимосвязана.

Что касается музыки, то она позволяет непринужденно создать 
эту взаимосвязь. В ситуации успеха ребенка, его активного участия в 
разносторонней деятельности и общения с другими детьми и происходит та 
самая социализация и адаптация, к которой направлены все наши стремления. 
для детей с особыми образовательными потребностями музыка является 
очень ценным объектом его потребностей. 

Музыка – это невидимая тропинка в мир эмоциональных чувств ребенка. 
Музыкальное творчество для детей с ограниченными возможностями 
здоровья служит жизненно необходимым трамплином для взаимосвязи 
человеческого общения. самовыражение через музыкальное развитие 
является средством самоутверждения ребенка в социуме.

И вот здесь важным условием для развития эмоционального состояния 
ребенка и успешного развития его способностей необходим неординарный 
творческий подход педагога. на занятиях музыкальной коррекции и 
кружковой деятельности с детьми с ограниченными возможностями 
не ставится главной целью высокое развитие навыков музыкально-
практической деятельности и обретения музыкальных способностей. 
главным составляющим компонентом занятий является направленность 
на решение сугубо важных проблем для адаптации ребенка и преодоления 
жизненных трудностей:

– развитие творческой личности; 
– стимуляция игровой, коммуникативной и речевой активности ребенка; 
– коррекция психологических улучшений и моторики;
– формирование произвольной регуляции поведения.
требуется глубокое осмысление всей важности и эффективности 

проведения индивидуальных занятий, так как они дают увидеть индивидуальные 

возможности и особенности ребенка. с помощью индивидуальных занятий 
педагог корректирует всю свою работу с данным индивидуумом. 

занятия музыкaльнoй кoррeкции групповой фoрмы имeют ряд других 
положительных аспектов:

– максимальный охват кoличeства детей психoкoррeкционной пoмoщью; 
– привитие им кoммуникaтивных нaвыкoв;
– выработка  вoлeвых черт характера; 
– фeнoмeн «эмoциoнaльнoгo зaрaжeния»;
– привитие нaвыкoв пoдрaжaния свeрстникaм в бoлee кoрoткие срoки.
необходимы выполнения рaзнообразных упрaжнeний нa гaрмoнию 

эмoциoнaльнoй сфeры каждого индивидуума и мeжличнoстных 
взaимoдeйствий в группe. для максимального дoстижeния положительных 
результaтoв нa группoвых музыкaльных психoкoррeкциoнных уроках 
необходимо плaновое пoстрoeниe рaвнoмeрнoго рaспрeдeлeния психической 
и физичeскoй нaгрузки на организм ребенка. пoэтому любoй рeбeнок, 
oсoбeннo с нарушениями в рaзвитии, нуждaeтся в сoздaнии блaгoприятных 
услoвий, кoмфoртных и бeзoпaсных.

Чтобы педагог мог эффективно дать знания и адаптировать детей 
с ограниченными возможностями к реальному социуму, ему следует 
знать психологические особенности и внимательно ознакомиться с 
классификацией видов заболеваний. психологические особенности 
«особенного ребенка» берут исходную от типа заболевания и его личных 
психических характеристик. следовательно, к таким детям присущи ниже 
перечисленные характеризующие их черты:

– низкая степень инфoрмировaннoсти oб окружaющeй его социальной 
действительности;

– oгрaничeния в пoзнaнии;
– рассеянное внимание и отсутствие способности к концентрированному 

вниманию;
– недостаточные навыки самоконтроля, отсутствие стимула к 

образовательному процессу;
– огрaничeнный oбъeм пaмяти, крaткoврeмeннoe и пoвeрхнoстнoe 

запоминание;
– низкая мотивация к познанию окружающего мира;
– низкая игровая активность, сюжеты игр однотипные и банальные;
– слабая работоспособность, причиной которго является общая 

ослабленность организма ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. он быстро утомляется и нуждается в отдыхе; 
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 отсутствие мыслительной деятельности, низкая скорость обработки 
входящей информации;

– инфантильность, запаздывающее формирование от ровестников;
– отличие данных эмоционально-волевой области реальному возрасту;
– недостаточное развитие больших и малых двигательных навыков.
дети с ограниченными возможностями имеют повышенную 

тревожность и раздражительность они чувствительны, обращают внимание 
на незначительные перемены в тоне голоса, обидчивы, плаксивы и 
беспокойны. В некоторых случаях прослеживается мощное эмоциональное 
перевозбуждение и агрессивные действия.

В дошкольном и школьном возрастах, получая музыкальное воспитание 
и знание, ребенок получает тот дефицит общения и социализации, который 
ему так необходим. например, вокальное искусство, театральное искусство, 
активная музыкальная деятельность дают благотворную атмосферу свободы 
самовыражения, выражают радость от коллективного творчества, оказывают 
влияние на формирование духовно-нравственных и эстетических потребностей 
детей, являются фактом развития его самосознания и самопознания.

результаты и обсуждение
Развивая творческие способности детей с особыми образовательными 

потребностями, мы напрямую влияем на умение приобретать необходимые 
знания и умения, навыки в будущем. Уже известно, что дети, обладающие 
музыкальным слухом, имеют большие способности к изучению иностранных 
языков. обучение вокалу способствует развитию памяти, потому как ребенок 
заучивает тексты и стихи. а танец развивает общее физическое развитие и 
улучшает координацию тела, заставляет работать мышление и сближает во 
взаимодействие другими детьми. 

Каждый ребенок рождается с разными задатками тех или иных 
способностей, а не с готовыми развитыми данными. И для раскрытия 
творческих способностей ребенка нужно предоставить эту возможность 
проявить себя в различных направлениях танцевального, вокального, 
театрального, игрового искусств.

необходимо отметить, для того, чтобы в дальнейшем жизнь детей с 
ограниченными возможностями была полноценной, необходимо обеспечить 
приемлемые условия для их благополучного вхождения в среду здоровых 
сверстников уже в дошкольном, а далее в школьном учреждении. детские 
годы оказывают огромное влияние на жизнь каждого человека. обучение и 
образование ребёнка начинается с самого раннего возраста, и от того, в каких 
условиях оно проходит и какие образовательные ресурсы ему доступны, во 
многом зависит его будущая социализация в высших учебных заведениях. 

создание этих условий задача сложная, требующая комплексного подхода 
и полной отдачи от всех участников образовательного и воспитательного 
процессов. для её решения мы не должны принуждать детей с ограниченными 
возможностями приспосабливаться под имеющиеся условия, а должны быть 
готовы изменить систему преподавания в обычных общеобразовательных 
школах. необходимы проекты новых форм организации образовательного 
пространства. 

необходимо помогать воспитывать в себе симпатию по отношению к 
другим детям, взрослым и формировать привычки, позволяющие в будущем 
хорошо заботиться о себе и об окружающих. при этом взрослым необходимо 
быть терпеливыми и спокойными. Ребёнок хочет видеть уверенность, что 
он не одинок в новых условиях, у него есть мудрые взрослые, которые его 
поймут и помогут. а чтобы добиться наилучших результатов, педагогам 
необходимо знать и изучить адаптационные возможности детей с 
отклонениями в развитии.

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья может обучаться 
как в условиях специализированных (компенсирующего или коррекционного 
вида) учреждениях, так и в условиях инклюзивного (совместного с нормально 
развивающимися детьми) обучения.

одним из эффективных путей решения вопроса социализации детей 
с ограниченными возможностями мы видим в развитии музыкальных 
театральных студий, музыкальных театров. Музыкальные театры 
выполняют не только функцию развития творческого потенциала ребенка с 
ограниченными возможностями, они положительно влияют на социализацию 
ребенка, путем приобщения к литературному наследию, декламации, 
музыкальному и танцевальному искусству, ребенок принимает участие в 
различных сценических постановках, погружен в совместную творческую 
работу с другими участниками сценического действия. сценическое действие 
(перевоплощение в роль с помощью театрального костюма, использования 
грима, пластики сценических движений) позволяет проектировать различные 
ситуации, выражать те мысли и эмоции, которые недоступны в повседневной 
жизни, «примерить» на себя определенную личность с различными 
характеристиками, проявить себя. 

необходимо подчеркнуть, что помимо непосредственного участия в 
самом музыкальном театральном действии, важную роль играет сам процесс 
подготовки музыкально-театральной постановки, в котором ребёнок должен 
принимать активное участие. процесс подготовки может включать в себя 
следующие этапы:
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– распределение ролей среди участников музыкального театра в 
соответствии с определенными способностями и возможностями юных 
артистов;

– репетиционная работа и обязательное совместное обсуждение 
спектакля в целом, отдельных сценических действий; 

– разработка и изготовление театральных костюмов, всевозможных 
декораций к спектаклям; 

– искусство накладывания театрального грима. 
графики репетиционных занятий в музыкальном театре могут быть 

разнообразными, учитывая многие субъективные и объективные условия. 
Это может быть определение, корректировка времени занятий, учет погодных 
условий, психических состояний и настроений участников, физическое 
состояние юных актеров. 

Репетиционные занятия могут начинаться с музыкальных игр 
(распевание, угадывание мелодий, по возможности пение на несколько 
голосов) и немузыкальных игр и упражнений (занимательные игры), в 
результате которых исполнительский состав делится на необходимое 
руководителю количество групп для дальнейшей работы. 

Успешность и результативность деятельности музыкального театра 
зависит, прежде всего, от тесной взаимосвязи театрального и музыкального 
искусства, так как, без развития музыкальных способностей, без навыков 
ритмично и выразительно двигаться, без определённых вокальных навыков 
добиться каких-либо значительных результатов в данном творческом 
направлении невозможно. поэтому, на начальных занятиях музыкального 
театра одной из важных задач является раскрытие актёрских, музыкальных 
задатков и способностей. В дальнейшем базисом работы становится 
формирование культуры речи, техники вокального (сольного, ансамблевого 
пения) и хорового пения, активизация познавательных процессов. Участники 
музыкального театра учатся моделировать своё поведение, восстанавливать 
и вспоминать полученные знания, впечатления, ощущения и чувства. далее 
перед юными актерами музыкального театра ставятся более сложные задачи, 
увеличивается количество упражнений и творческих заданий.

особое внимание следует уделить созданию индивидуальных 
театральных костюмов. сценический костюм в большей степени позволяет 
ребенку перевоплощаться, открывать для себя новый мир, компенсируя 
физические и психологические возможности организма, развивая 
необходимые навыки самовыражения и общения с другими детьми. 

Играя определенную роль в музыкально-театральной постановке, 
ребенок получает опыт взаимоотношений, которого он лишен в обычной 

жизни. Участие в музыкальных театральных постановках способствует 
развитию духовных, физических способностей ребёнка, установлению 
комфортного контакта с внешним миром.

ожидаемые результаты:
– дети становятся более раскрепощенными; 
– перевоплощение в театральную роль, работа над речью повысит 

уровень социальной компетентности;
– возрастает ответственность в работе над ролями в спектаклях; 
– возникающий эмоциональный барьер стеснения постепенно будет 

преодолен благодаря погружению в театральную роль;
– в ходе репетиционной работы у детей будут развиваться такие качества 

как: милосердие, доброта, взаимопомощь, радость за общие достижения в 
творческой работе; 

– повторяя одни и те же театральные сцены, выверяя моменты-связки 
между ними, дети станут терпимее относиться друг другу, более активные 
и сильные дети будут помогать менее активным и слабым в творческой 
работе над ролями, тем самым придавая стимул уверенности и значимости 
как личность;

– работа над совместным музыкально-театральным проектом будет 
способствовать развитию творческих начал и умственных способностей, 
целеустремленности, настойчивости в преодолении трудностей;

– появится желание принимать активное участие в творческой работе; 
– освоят навыки музыкального, актерского мастерства, станут более 

раскованными и уверенными на сцене.
выводы
подводя итоги и делая выводы, с уверенностью можно утверждать, 

что широко практикуемое распространение таких специальных технологий, 
как музыкотерапия, трудотерапия, арт-терапия и т.п., направленные на 
преодоление духовного и физиологического одиночества, повышают 
самооценку ребенка с ограниченными возможностями, создают условия для 
актуализации его социальных потребностей и помогают самоутвердиться 
и признать себя как полноценную личность, стимулирует развитие и  
реализацию  своих  творческих  потенциалов.

специально организованная музыкальная деятельность дает возможность 
структурирования эмоционального мира и музыкальной сферы детей. 
атмосфера творчества помогает детям раскрыть себя, формирует уверенность 
в себе, чувство собственного достоинства, позитивное отношение к миру, 
понимание эмоционального состояния окружающих людей и потребность в 
сопереживании. В совместной музыкальной деятельности, воспитывается и 
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формируется коллектив, дети учатся вместе переживать, у них появляется 
чувство ответственности, формируется терпение, выдержка и упорство 
в достижении поставленной цели, формируется организованность, 
сплочённость, взаимопонимание и уважение, исчезает робость, неуверенность 
в своих силах, формируется коммуникативная культура. опираясь на 
пример взрослого, дети приобщаются к культуре поведения, осваивают 
общечеловеческие и культурные ценности, что в дальнейшем способствует 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями.
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МуЗыкалық ШығарМаШылықтың МҮМкіндігі 
Шектеулі Балалардың ӘлеуМеттенуіне Әсері

Әр адамның, әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдардың әлеуметтік 
қатар өмір сүру проблемалары бірінші кезекте өзекті болды 
және болады, өйткені бұл бүкіл мемлекеттің әл-ауқаты адамның 
әлеуметтік әл-ауқатымен өлшенеді. Дәстүрлі қоғамдық пікір көбінесе 
жоғары технологиялық пәндерді балаларға қажет ең маңызды, негізгі 
пәндер деп санайды, ал музыка, сурет, хореография және театр өнері, 
музыкалық мәдениеттің қалыптасуына ықпал ететін эстетикалық 
цикл пәндері екінші деңгейде қалады. Бұл тақырыптар негізгі циклды 
толықтыратын ойын-сауық ретінде қарастырылады.

Таңдалған тақырыптың өзектілігі әлеуметтік маңыздылықтың 
маңыздылығын және мүмкіндігі шектеулі балалар әлемімен 
толық байланыс орнатудың күрделілігін, табиғатпен шектеулі 
қарым-қатынасты, құрдастарымен және қоғаммен табиғи және 
мобильді байланыстың жетіспеушілігін, мәдени құндылықтарға қол 
жетімділіктің қиындығын көрсетеді.

Мектепке дейінгі және мектеп жасында ләззат алумен бірге 
музыка қарым-қатынас пен білім береді, ал вокалды-хореографиялық 
және театр өнері, барлық белсенді эстетикалық іс-шаралар сияқты, 
өзін-өзі көрсету еркіндігінің атмосферасын жасайды, ұжымдық 
шығармашылықтан қуаныш білдіреді, балалардың рухани-адамгершілік 
және эстетикалық қажеттіліктерін қалыптастыруға әсер етеді, 
оның өзін-өзі тану мен өзін-өзі танудың даму фактісі болып табылады.

Кілтті сөздер: музыкалық шығармашылық, музыкалық театр, 
психологиялық-педагогикалық қолдау, эмоционалды-танымдық 
қызмет, балалардың музыкалық дамуы, инклюзивті білім беру.
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THE INFLUENCE OF MUSICAL CREATIVITY ON THE 
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

The problems of social coexistence of each person, especially people 
with disabilities, have been, are and will be the number one topicality, 
since it is the social well-being of a person that measures the well-being 
of the entire state as a whole. Traditional public opinion often considers 
knowledge-intensive subjects to be the most important, primary disciplines 
necessary for children, while music, drawing, choreography and theatrical 
art, disciplines of the aesthetic cycle that contribute to the formation of 
musical culture, remain at a secondary level. These subjects are considered 
as entertainment, complementing the main cycle.

The relevance of the chosen topic shows the importance of social 
significance and the difficulty of establishing a full connection with the 
world of children with disabilities, the limited communication with nature, 
the lack of natural and mobile communication with peers and society, the 
inaccessibility to cultural values.

In preschool and school ages, along with getting pleasure, music gives 
communication and knowledge, and vocal-choreographic and theatrical 
art, like all active aesthetic activities, create an atmosphere of freedom 
of self-expression, express the joy of collective creativity, influence the 
formation of spiritual, moral and aesthetic needs of children, is a fact of 
the development of his self-awareness and self-knowledge.

Keywords: musical creativity, musical theater, psychological and 
pedagogical support, emotional and cognitive activity, musical development 
of children, inclusive education.
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мОДЕЛИРОВанИЕ ПРОЦЕССа ФОРмИРОВанИЯ 
ПРОФЕССИОнаЛЬнОЙ КОмПЕТЕнТнОСТИ У БУДУЩИХ 
ПЕДаГОГОВ СПЕЦИаЛЬнОГО ОБРазОВанИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ДУаЛЬнОГО ОБУЧЕнИЯ

В статье рассматривается актуальная проблема, которая 
посвящена разработке модели формирования профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в 
процессе дуального обучения. Определены компоненты формирования 
профессиональной компетентности у будущих педагогов 
специального образования к исследуемому виду деятельности: 
мотивационно-ценностный, содержательный, процессуальный. 
Выявлены критерии, на основании которых производилась оценка 
степени соответствия личности будущих педагогов специального 
образования, к предъявляемым требованиям: мотивационная 
направленность личности будущих педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения; наличие знаний 
содержания дуального обучения; развитие умений в области дуального 
обучения. Охарактеризованы показатели и уровни сформированности 
профессиональной компетентности у будущих педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения. Теоретически 
обоснована и экспериментально доказана результативность 
модели формирования профессиональной компетентности у 
будущих педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения. Эмпирическое исследование проводилось на базе двух 
вузов: Павлодарского педагогического университета и Северо-
Казахстанского университета имени М. Козыбаева, со студентами 

образовательной программы 6В01900 – «Специальная Педагогика», 
в количестве 234 человека. Анализ результатов исследования 
позволил определить, что целенаправленная последовательная 
работа со студентами, на основе разработанной авторами модели, 
обеспечила рост профессиональных компетенций у будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения. 

Ключевые слова: дуальное обучение, моделирование, 
профессиональная компетентность, педагоги специального 
образования, педагогический процесс вуза.

введение
В условиях вхождения в единое мировое образовательное пространство, 

перед высшими учебными заведениями стоит задача формирования 
конкурентоспособных педагогов специального образования, владеющих 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, развитыми 
профессионально-личностными качествами.

В государственной программе развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020–2025 годы указывается приоритетность 
влияния педагогов на формирование человеческого капитала, его особая 
значимость в решении проблем системы образования и качества содержания 
профессиональной подготовки [1]. В настоящее время на рынке труда 
востребованным является педагог специального образования, умеющий 
самостоятельно решать поставленные перед ним производственные задачи 
и обладающий практико-ориентированными компетенциями, способный к 
творческому преобразованию действительности, а также профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию. В связи с этим, актуальной 
проблемой в педагогическом образовании является внедрение дуального 
обучения, в ходе которого осуществляется теоретическая и практическая 
подготовка в учебном заведении и на производстве. 

необходимо уделять внимание формированию у будущих педагогов 
профессиональных компетенций, от качества сформированности которых, 
зависит их реализация как специалистов инклюзивного образования. 
подготовка высококвалифицированных педагогов специального образования 
является актуальной темой в трудах зарубежных и казахстанских 
исследователей. В работах казахстанских ученых ж. И. намазбаевой,  
г. г. запрягаева, Р. К. луцкиной [2], з. а. Мовкебаевой [3], К. н. сариевой 
[4], а. п. зариной [5], а. т. Кулсариевой [6], К. н. даркуловой [7]
рассматриваются общие вопросы подготовки педагогов специального 
образования, основанные на анализе принципов компетентностного подхода.
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отметим, что в зарубежных исследованиях robinson d. [8], Chao C. n. g.  
[9], alfonso r. [10], рассмотрены актуальные вопросы развития 
профессиональных компетенций будущих учителей специального 
образования, ориентированные на обеспечение качества и результативности 
образовательной деятельности в процессе инклюзивного образования.

не менее важной составляющей исследуемой проблемы является – 
дуальное обучение как формы подготовки педагогических кадров. так, в 
исследовании е.н. григорьева, Р.М. латыповой, особая роль отводится 
отбору организационных форм, методов, приемов и образовательных 
технологий, обеспечивающих полноту освоения студентами, как системы 
теоретических знаний, так и конкретных профессиональных умений, 
навыков на основе взаимодействия учебного заведения и образовательной 
организации [11].

Важной научно-педагогической основой дуального обучения 
является исследование т. н. Винтаева, е. а. Чаладзе, ориентированное на 
выявление недостатков формирования профессиональной компетентности 
дефектологов, а также с недостаточной их подготовленностью к решению 
стандартных и нестандартных профессиональных задач [12]. следовательно, 
анализ научной литературы, по проблеме исследования показал, что проблема 
компетентностной подготовки педагогов специального образования в 
условиях практико-ориентированного взаимодействия приобретает особую 
актуальность.

таким образом, формирование профессиональной компетентности у 
будущих педагогов специального образования в процессе дуального обучения 
до настоящего времени не являлось широким предметом исследования, что 
позволяет говорить об актуальности разработки данной научной проблемы. 

Реальные практические задачи дуального обучения, должны быть 
отражены в содержании вузовской подготовки студентов специального 
образования. Возникает проблема необходимости формирования 
гипотезы исследования. если в педагогический процесс вуза будет 
внедрена разработанная нами модель, то это повысит профессиональную 
компетентность будущих педагогов специального образования, так как 
студенты будут вовлечены в деятельность, направленную на освоение 
совокупности знаний, умений и навыков дуального обучения.  

Материалы и методы
Целью данного исследования является - обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка модели формирования профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения. 

Экспериментальная работа включала в себя констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперимент. В целях диагностики 
профессиональной компетентности у будущих педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения, был организован эксперимент 
на базе двух вузов: павлодарский педагогический университет и 
северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева, со студентами 
образовательной программы 6В01900 – «специальная педагогика», в 
количестве 234 человека.

Эксперимент осуществлялся в период с 2017 по 2021 год, во время 
которого ставились и решались следующие задачи:

– определить, есть ли интерес у будущих педагогов специального 
образования к исследуемой проблеме; 

–  внедрить разработанную нами модель формирования профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения;

– выявить уровень сформированности профессиональной компетентности 
у будущих педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения. 

оценка сформированности профессиональной компетентности у 
будущих педагогов специального образования в процессе дуального обучения 
осуществлялась путем выявления уровней сформированности мотивационно-
ценностного, содержательного и процессуального компонентов.

Исследование включает теоретические методы: анализ и обобщение 
научно-теоретических источников по проблеме исследования. для 
выявления уровня профессиональной компетентности у будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения были использованы 
следующие эмпирические методики: анкетирование, тестирование.

результаты и обсуждение
В условиях модернизации системы образования, готовность будущих 

педагогов специального образования - это возможность путем дуального 
обучения решать задачи формирования профессиональных компетенций. 
В исследовании нами выделены следующие компоненты: мотивационно-
ценностный, содержательный, процессуальный. 

Мотивационно-ценностный компонент - отношение будущих педагогов 
специального образования к дуальному обучению. данное отношение мы 
рассматриваем как единство объективного и субъективного, представляющее 
собой положение личности студента на ценности будущей профессиональной 
деятельности. поскольку одним из важных компонентов сформированности 
профессиональной компетентности у будущих педагогов специального 



192 193

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

образования в процессе дуального обучения является мотивационно-
ценностный компонент, характеризующийся интересами, склонностями, 
убеждениями, качествами личности, то критериями являются:

– осознание значимости будущей профессии педагога специального 
образования и необходимости реализации дуального обучения;

– мотивационная связь интересов с будущей профессией;
– наличие мотивов саморазвития у будущих педагогов специального 

образования.
содержательный компонент предполагает наличие определенного 

объема знаний у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения и определяется следующими критериями:

– наличие теоретических знаний, необходимых для дуального обучения;
– знание особенностей дуального обучения;
– знание способов оптимального соотношения теоретической и 

практической подготовки в процессе дуального обучения.
процессуальный компонент – представляет собой заранее 

спроектированный процесс обучения (организация деятельности студентов 
образовательной программы 6В01900 – «специальная педагогика», по 
усвоению знаний и умений, и навыков дуального обучения). В состав 
процессуального компонента входят следующие критерии:

– умение использовать возможности дуального обучения;
– умение соотносить теоретическую и практическую подготовку в 

процессе дуального обучения;
– умение организовать дуальное обучение.
данные компоненты сформированности профессиональной 

компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения представлены в таблице 1.

таблица 1 – Компоненты сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения

Компонент Критерии показатели
1 2 3

Мотивационно-
ценностный

профессиональная 
мотивация

1. осознание значимости будущей профессии 
педагога специального образования и 
необходимости реализации дуального обучения.
2. Мотивационная связь интересов с будущей 
профессией.
3. наличие мотивов саморазвития у будущих 
педагогов специального образования.

содержательный знание содержания 
дуального обучения

1. наличие теоретических знаний, необходимых 
для дуального обучения.
2. знание особенностей дуального обучения.
3. знание способов оптимального соотношения 
теоретической и практической подготовки в 
процессе дуального обучения.

процессуальный Р а з в и т и е 
к о м п е т е н т н о с т и  в 
области дуального 
обучения

1. Умение использовать возможности 
дуального обучения.
2. Умение соотносить теоретическую и 
практическую подготовку в процессе дуального 
обучения.
3. Умение организовать дуальное обучение.

таким образом, разработанные критерии и показатели каждого из 
компонентов позволили определить дефиницию «сформированность 
профессиональной компетентности у будущих педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения» как целостное качество 
личности, основанное на совокупности профессиональной мотивации, 
сформированности профессионально-личностных качеств, знаний 
содержания дуального обучения, а также непрерывного развития уровня 
профессионализма. анализ критериев и показателей компонентов позволяет 
выделить три уровня ее сформированности: высокий, средний, низкий.

низкий уровень характеризуется частичной не сформированностью 
профессиональных компетенций у будущих педагогов специального 
образования к дуальному обучению. студенты с низким уровнем не осознают 
социальной значимости профессии; их характеризует отсутствие интереса не 
только к дуальному обучению и особенностям его внедрения, но и к будущей 
профессиональной деятельности, которые отражаются на всех остальных 
показателях данного уровня. данных студентов отличает использование 
общих приемов и способов организации профессиональной деятельности; 
отсутствие умений самостоятельно планировать, определять цели и задачи 
дуального обучения; личная неорганизованность и низкая самооценка. В 
целом, деятельность будущих педагогов специального образования с низким 
уровнем сформированности профессиональных компетенций в процессе 
дуального обучения носит репродуктивный характер.

средний уровень сформированности профессиональных компетенций 
у будущих педагогов специального образования к дуальному 
обучению  характеризуется: усвоением знаний особенностей дуального 
обучения; способов оптимального соотношения теоретической и 
практической подготовки в процессе дуального обучения; недостаточной 
сформированностью умений применять полученные теоретические знания в 
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практической деятельности; осознанием социальной значимости профессии 
педагога специального образования как необходимости; не ярко выраженной 
потребности совершенствовать знания о дуальном обучении; неумением 
адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности; 
невысокой инициативностью и организованностью.

студенты с высоким уровнем сформированности профессиональных 
компетенций характеризуются устойчивой положительной направленностью на 
будущую профессиональную деятельность; осознанием социальной значимости 
профессии в целом. У данных студентов проявляется постоянная потребность 
приобретать и совершенствовать знания в области дуального обучения; 
студенты данного уровня активно применяют знания содержания дуального 
обучения. будущие педагоги специального образования умеют определять 
целесообразность дуального обучения и адекватно оценивать результаты 
своей работы. деятельность будущих педагогов социального образования 
с высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций 
отличается умением использовать возможности дуального обучения, а также 
носит продуктивный характер, который проявляется в умении осмысленно 
планировать и анализировать свою профессиональную деятельность.

сущность профессиональных компетенций педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения выявлена на основе анализа 
научной литературы, что привело к выводу о том, что исследуемый феномен 
рассматривается как совокупность интегративных профессионально значимых 
личностных качеств, способствующих реализации соответствующих знаний, 
умений, навыков, опыта профессиональной деятельности.

анализ содержания компонентов, позволил нам сконструировать 
модель сформированности профессиональной компетентности у будущих 
педагогов специального образования в процессе дуального обучения, которая 
схематически представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в 

процессе дуального обучения

теоретическая модель сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения имеет следующую структуру:

1 Компоненты сформированности профессиональной компетентности 
у будущих педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения.

2 Критерии сформированности профессиональной компетентности 
педагогов специального образования в процессе дуального обучения.

3 показатели сформированности профессиональной компетентности 
будущих педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения.

4 Уровни профессиональной компетентности у будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения: низкий, средний, 
высокий.

5 профессионально компетентный педагог специального образования 
в процессе дуального обучения – как результат.

В ходе эксперимента, для удобства обработки большого количества 
данных и систематизации полученных данных, нами был выведен средний 
показатель сформированности профессиональной компетентности у будущих 
педагогов специального образования в процессе дуального обучения.

Констатирующий этап эксперимента показал, что результаты 
распределения по уровням сформированности профессиональной 
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компетентности педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения отличаются незначительно и соответствуют низкому уровню (78,3 
% студентов в контрольной группе и 85,4 % в экспериментальной).

Во время формирующего эксперимента производилась апробация 
разработанной нами модели сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения. 

на контрольном этапе исследования были определены итоговые уровни 
сформированности профессиональной компетентности у будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения.

динамика уровней сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения представлена в таблице 2.

таблица 2 – динамика сформированности профессиональной компетентности 
у будущих педагогов специального образования в процессе дуального 
обучения (%)
Уровни 
сформированности 
профессиональной 
компетентности

Экспериментальная группа Контрольная группа
Констатирующий

эксперимент
Контрольный
эксперимент

Констатирующий
эксперимент

Контрольный
эксперимент

высокий 32,1 67,9 40,3 59,7
средний 20,3 79,7 17,5 82,5
низкий 77,4 22,6 80,2 19,8

таким образом, сравнение уровней сформированности профессиональной 
компетентности у будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения до и после проведения формирующего эксперимента 
показало, что в экспериментальной группе 67,9 % испытуемых достигли 
высокого уровня сформированности профессиональной компетентности, 
тогда как в контрольной группе данного уровня достигли лишь 59,7 % 
студентов. приведенные данные свидетельствуют о том, что результаты 
сформированности профессиональной компетентности у будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения стали выше, после 
внедрения разработанной нами модели.

выводы
В статье представлено моделирование процесса формирования 

профессиональной компетентности у будущих педагогов специального 
образования в процессе дуального обучения. Реализация разработанной нами 
модели, позволила в значительной мере повысить уровень сформированности 

искомой готовности. следовательно, проведенное исследование подтвердило 
эффективность разработанной нами модели.  оригинальность результатов 
исследования заключается в том, что мы доказали, что разработка и 
реализация модели и полученные результаты обеспечивают эффективную 
подготовку будущих педагогов специального образования в процессе 
дуального обучения.

Разработанная модель, научные результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы в практике работы вузов, в целях 
совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов 
специального образования в процессе дуального обучения, а также в системе 
повышения квалификации педагогических кадров.
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дуалЬды оқыту Үдерісінде арнайы БіліМ Берудің 
БолаШақ Педагогтарының кӘсіБи қҰЗыреттілігін 

қалыПтастыру ПроЦесін МоделЬдеу

Мақалада дуальды оқыту үдерісінде арнайы білім берудің 
болашақ педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
моделін әзірлеуге арналған өзекті мәселе қарастырылады. Арнайы 
білім беру болашақ педагогтерінің зерттелетін қызмет түріне 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру компоненттері анықталды: 
мотивациялық-құндылық, мазмұндық, процессуалдық. Арнайы 
білім беру болашақ педагогтерінің жеке тұлғасына қойылатын 
талаптарға сәйкестігі дәрежесін бағалауды жүргізуге негіз болған 
критерийлер көрсетілген: дуальды оқыту процесінде арнайы 
білім беру болашақ педагогтері жеке тұлғасының мотивациялық 
бағыты; дуальды оқыту мазмұнында білімінің болуы; дуальды 
оқыту саласында іскерлікті дамыту. Дуальды оқыту үдерісінде 
арнайы білім беру болашақ педагогтерінің кәсіби құзыреттілігінің 
қалыптасу деңгейлері мен көрсеткіштері сипатталған. Дуальды 
оқыту процесінде арнайы білім берудің болашақ педагогтерінің 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру моделінің нәтижелілігі 

–

эксперименталды түрде дәлелденген және теориялық негізделген. 
Эмпирикалық зерттеу екі жоғары оқу орнының базасында 
жүргізілді: Павлодар педагогикалық университеті және М. 
Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті, 6В01900 - 
«Арнайы Педагогика» білім беру бағдарламасының студенттерімен, 
саны 234 адам. Зерттеу нәтижелерін талдау авторлармен 
әзірленген модель негізінде студенттермен мақсатты дәйекті 
жұмыс дуальды оқыту процесінде арнайы білім беру болашақ 
педагогтерінің кәсіби құзыреттілігінің өсуін қамтамасыз еткенін 
анықтауға мүмкіндік берді. 

Кілтті сөздер: дуальды оқыту, модельдеу, кәсіби құзыреттілік, 
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3The library of the first president of the republic of Kazakhstan – elbassy, 
republic of Kazakhstan, nur-sultan.
Material received on 17.03.22.

MODELLING OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL 
COMPETENCY FORMATION IN FUTURE SPECIAL EDUCATION 

PEDAGOGUES IN THE DUAL EDUCATION PROCESS

The article discusses an actual problem that is devoted to the 
development of a model for the formation of professional competence 
among future teachers of special education in the process of dual 
education. The components of the formation of professional competence 
among future teachers of special education for the type of activity under 
study are defined: motivational and value, meaningful, procedural. The 
criteria on the basis of which the degree of compliance of the personality 
of future teachers of special education with the requirements were 
assessed: motivational orientation of the personality of future teachers 
of special education in the process of dual education; knowledge of 
the content of dual education; development of skills in the field of dual 
education have been identified. Indicators and levels of professional 
competence of future teachers of special education in the process of dual 
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education are characterised. The effectiveness of the model of formation 
of professional competence among future teachers of special education 
in the process of dual education has been theoretically substantiated 
and experimentally proven. The empirical study was conducted on 
the basis of two universities: Pavlodar Pedagogical University and 
M. Kozybayev South Kazakhstan University, with students of the 
educational program 6B01900 – «Special Pedagogy», in the number 
of 234 people. The analysis of the study results made it possible to 
determine that purposeful consistent work with students, based on the 
model developed by the authors, ensured the growth of professional 
competences among future teachers of special education in the process 
of dual education.

Keywords: dual education, modelling, professional competence, 
special education teachers, the pedagogical process of the university.

ИдеологИя И ВоспИтанИе В педагогИЧесКоМ 
пРоЦессе В оРганИзаЦИяХ обРазоВанИя

ғтаМР 15.81.35

https://doi.org/10.48081/pyeZ5909

*С. Е. абаева
Қазақстан Республикасы ҰҚК шекара академиясы, 
Қазақстан республикасы, алматы қ.

КУРСанТТаРДыҢ КөШБаСШыЛыҚ ӘЛЕУЕТІн 
ДамыТУДыҢ ПСИХОЛОГИЯЛыҚ-ПЕДаГОГИКаЛыҚ 
ШаРТТаР

Мақалада көшбасшылық, көшбасшылық әлеует феномені 
қарастырылады, осы тұжырымдаманы түсіндірудің әртүрлі 
амалдары ашылып, көшбасшылық туралы идеялардың даму 
тарихына қысқаша шолу жасалады. Курсанттардың көшбасшылық 
әлеуетін дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттарын 
ашатын отандық, ресей және шетел ғалымдардың еңбектеріне 
талдау жасалып, аталған феноменнің табиғатын түсіндіретін 
концепцияларға өзіндік көз-қарас түзілді. Ұйымдық құрылымдарды 
басқарудағы көшбасшылық қабілеттердің, әлеуеттің маңыздылығы 
дәлелденеді. Әскери істердегі көшбасшылық әлеуетін құрайтын 
қасиеттер талданады. Сөйтіп, жүйелік талдау көшбасшылық 
феноменін оның құрылымдық құрамдас бөліктерінен қарастыруға 
мүмкіндік береді. Курсанттардың көшбасшылық әлеуетін дамыту 
үшін педагогикалық шарттарды анықтау қажет. Көшбасшылық 
әлеуетін дамыту бойынша жүйелі, бірізді жұмыс жүргізбес бұрын, ең 
алдымен курсанттардың бастапқы психикалық қасиеттерін, мінез-
құлық ерекшеліктерін анықтау қажет. Мақалада курсанттардың 
көшбасшылық әлеуетін құрайтын қасиеттердің авторлық 
классификациясы айқындалған. «Көшбасшылық қабілеттерін 
диагностикалау» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), сонымен қатар 
«Көшбасшының баланс шеңбері» әдістерін қолдану арқылы 
жүргізілген көшбасшылық қабілеттердің кіріс диагностикасының 
нәтижелері берілген. Курсанттардың көшбасшылық қабілеттерінің 
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көріну дәрежесіне сыртқы әсер ету мүмкіндігіне қатысты 
қорытынды тұжырымдалады. Курсанттардың көшбасшылық 
әлеуетін дамытуға бағытталған жұмыс түрлері, нысандары және 
кезеңдері көрсетілген.

Кілтті сөздер: көшбасшы, көшбасшылық, әлеует, қабілет, даму, 
диагностика, курсант, эмоционалды интеллект, креативтілік.

кіріспе
ғасырлар тоғысында Қазақстан Республикасында орын алған әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер болашақ мамандардың маңызды сипаттамаларын 
қайта қарастыру қажеттілігін туғызды, бұл осы саланы реттейтін құқықтық 
және нормативтік құжаттарда көрініс тапты. педагогикалық кадрларды 
жетілдіру және көшбасшылық әлеуетті дамыту қажеттігі Қазақстандық 
білім берудің ұзақ мерзімді перспективалық дамуына арналған Қазақстан 
Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының ережелерінде атап өтілген 
[1]. бұл тәсілдерді жүзеге асыру курсанттарады кәсіби даярлаудың жаңа оқу 
үлгісін жасауды талап етті.

осы орайда, курстанттардың көшбасшылық әлеуетін дамыту мәселесі 
ерекше орын алуда, себебі көшбасшылық қабілеті күрделі кәсіби қызметін 
ұтымды, сәтті жүргізуді қамтамасыз ететін көптеген қасиеттердің 
жиынтығы. Қоғам, әлем, бүгінгі күн жас мамандар алдына күрделі, шешімі 
қиын міндерттерді қояды, сонымен қатар курсанттардың тұлғасына да 
қойылатын талаптар күннен күнге артуда. Курсанттар жаңа талаптарға тез 
бейімделу, кәсіби ойлауы жетік дамыған, стреске төзімділігі артқан, көп 
көлемді ақпаратты өңдеп тез шешім қабылдау, уақытты ұтымды және өнімді 
пайдалану, ораторлық қабілет, табандылық, өжеттілік сынды қабілеттеріне 
ие болуы тиіс. 

Көшбасшы мәселесі төңірегінде ерте заманнан бастап философтар, 
ғалымдар, педагогтар, психологтар, әскери істе көрнекті тұлғалар және т.б. 
зерттеу жүргізіп, аталған тақырып бойынша көптеген құнды тұжырымдар 
қалдырған. дей тұра, көшбасшы қабілеті айқын көрінген немесе арнайы 
салада айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген тұлғалар назарға ілікті, ал 
тар мамандықтардағы білім алушылардың бойында осы қабілетті дамыту 
жолдары мен шарттары жеткілікті талданбаған.   

Материалдар мен әдістер
Кәсіби саладағы табыс көбіне адамның ішкі, жасырын резервтеріне 

байланысты, көбінесе оны әлеует деп атайды. бұл көзқарасты а. адлердің 
В. а. ананьев, а. а. деркач, В. г. зазыкин, л. И. Иванко, М. с. Каган,  

д. а. леонтьев, И. п. Маноха, а. Маслоу, В. с. Мерлин, B. г. нестеров, 
К. Роджерс, В. н. шердаков, б. г. Юдин, К. Юнг және т.б. ғалымдардың 
психологиялық-педагогикалық еңбектерінде табуға болады.

«Әлеует» ұғымының өзі бұл кәсіби табыстың кепілі болатын белгілі бір 
педагогикалық шарттардың көмегімен дамытылған арнайы мүмкіндіктер, 
қабілеттер, бірақ мақсатты, алдын ала жобаланған жұмысты жүргізбеген 
жағдайда әлеуетті іске асыру мүмкіндігі өте аз болатынын ғалымдар 
дәлелдеген [2]. Көшбасшылық әлеует жоғары кәсіби білім берудің негізгі 
ұғымдарының біріне айналмай, оны дамыту орталық міндет болып табылмай, 
еліміздің барлық салаларында айтарлықтай өзгерістер мен ауысымдарды 
зарығып тосатынымыз айдан анық.

20–21 ғасырлар тоғысында индустриялық қоғамның постиндустриалды 
қоғамға айналуымен байланысты «көшбасшылық» анықтамасын түсіндірудің 
өзгеруі болды. Көшбасшының жеке басының рөлінен, оның топтағы 
мәртебесінен және ол қамтамасыз ететін функциялардан топ мүшелерінің 
қарым-қатынасы, бірлескен қызметі мен бірлігі үдерісіне баса назар аудару 
байқалды. «Көшбасшы» терминінен алшақтап, осы рөлге «таңдалған» 
адамға сілтеме жасамай, «көшбасшылық» ұғымын қарастыруға мүмкіндік 
берді [3]. бұл тәсіл топтық жұмысты ұйымдастырудың табыстылығы үшін 
аспаптық дағдылардың, ынтымақтастық және бірлесіп құру дағдыларының 
маңыздылығын атап өтуге мүмкіндік берді.

Көшбасшылық мәселесі бойынша ғылыми зерттеулерді саралау 
барысында көшбасшылық табиғатын, оның түрлерін анықтауда түрлі 
амалдар бар екені және оның кәсіби бағытына, жынысына, орны мен 
уақытына тәуелді екені анықталды, зерттеуклердің жіктемесі 1-кестеде 
көрсетілген.

Кесте 1 – Көшбасшылық әлеуетін зерттеу бағыттарының жіктемесі
зерттеу бағыты зерттеушілердің аты-жөні

1 Көшбасшылық әлеуетін жүзеге асыру 
мәселесі

Э. богардус, К. бэрд, К. левин,  
Р. стогдилл, Э. Хартли, дж. шнейдер, 
г.  К.  ашин,  Ю. н.  емельянов,  
н. с. жеребова, т.н. Мальковская,  
б. д. парыгин, a. B. петровский  және 
басқалары 

2 Көшбасшылық кәсіби жетістіктің 
өлшемі ретінде

а. И. давлетов  и г. В. Угляница

3 студенттердің  көшбасшылық 
әлеуетін жүзеге асыру шарттары

а. б. голубь и a. B. зорин
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4 білім берудегі көшбасшылықтың 
аспектілері

л. а. лесин и В. И. гам

5 студенттердің өзін-өзі басқару 
бөлімшелердің қызметі студенттерде 
көшбасшылық қасиеттерді дамыту 
факторы ретінде

л. н. Конышев и л. п. шигапов 

6 студенттердің  көшбасшылық 
әлеует ін  жоо оқу  барысында 
белсендіру үдерісі

И. В. дрыгина

7 студенттердің  көшбасшылық 
әлеуетін сабақтан тыс әрекеті 
барысында белсендіру үдерісі

а. б. Иванова

заманауи ғылыми еңбектерді талдау курсанттардың көшбасшылық 
әлеуетін дамыту психологиялық-педагогикалық теория мен тәжірибеде 
толық көрсетілмегенін, жоғары кәсіби білім беру жүйесінде көшбасшылық 
әлеуетті дамыту үшін нақты тәсілдерінің әзірленбегенін көрсетті. дегенмен, 
мұндай қажеттілік бар және оның өзектілігі күннен күнге артуда.

е. жуматаева «Көшбасшылық» полисемантикалық түсініктерге 
жататынын, яғни бірнеше мағынаға ие екеніне назар аударып, оны зерттеу 
тәжірибесінде қолданылуында қиындық туғызатынын және қолдану алдында 
аталған түсініктің заттық мазмұнды анықтама беру қажеттілігене тоқталған [4].

«Көшбасшы» терминінің өзі, avolio, B.M. Bass айтуынша, ағылшын 
тілінде шамамен 1300 жылдары пайда болған, ал «көшбасшылық» (leadership) 
термині шамамен 1800 жылдары [5]. англо-саксондық этимологияда «lead» 
сөзі жол дегенді білдіреді. «leaden» етістігі саяхаттауды білдіреді. осылайша, 
көшбасшы – көштің басында жүріп, саяхатшыларына жол көрсететін адам.

жаңа жағдайда Қазақстан жоғары кәсіби маман болып табылатын 
курсанттарға ғана емес, жаңашыл ойлауға қабілетті, ұйымдастырушылық, 
командалық, коммуникативті, тәрбиелеу қабілеттері жетік дамыған және 
дағдыланған, қарамағындағы адамдарды немесе/және өзіндей курсанттарды 
өз артынан ертуге, сендіруге,  баурап алуға қабілетті тұлғаларға мұқтаж. дәл 
сондай курсанттар нағыз тәлімгер, зерек және қамқоршы, кәсіби шеберліктің 
үлгісі болуы керек.

жоғарыда айтқанымыздай, көшбасшылық табиғаты көптеген 
факторларға тәуелді болады, бірақ біздің зерттеу тақырыбымыз үшін 
көшбасшылықтың кәсіби қызметпен байланысы, атап айтқанда, әскери істегі 
көшбасшылық үлкен қызығушылық тудырады.

Әскери зерттеуші т. В. бендас [6] курсанттардың қызметтік және 
жауынгерлік іс-әрекеті оның жеке басының кәсіби құрылымын құра отырып, 

сонымен бірге ұжымдағы басшылықтың негізі болып табылатын белгілі 
бір қасиеттердің жиынтығын талап етеді деп тұжырымдайды. олардың ең 
маңыздыларының қатарында ол жоғары интеллект, мақсаттылық, психоанализ 
және рефлексияға қабілеттілік, күйзеліске төзімділік, эмоционалды тепе-
теңдік, өзін-өзі басқара білу, эмпатия, ұйымдастырушылық көрегендік, 
талапшылдық, кәсібилік, коммуникативті дағдылар және т.б.

о. И. скрыпников курсант-көшбасшы беделінің негізі ретінде келесі 
қасиеттер жиынтығын келтіреді: «бөлімшенің қоғамдық өміріндегі 
белсенділік; кәсіби дайындық, әскери істерді терең білу, жақсы әскери 
техникалық дайындық; өз кәсібіне деген сүйіспеншілік, еңбекке жауапкершілік 
және шығармашылық қатынас; күнделікті өмірде, отбасында лайықты 
ілтипат жүріс-тұрыс, адамгершілік, адалдық, шыншылдық, еңбексүйгіштік, 
қарапайымдылық, әдепті мінез-құлық; ұйымдастырушылық қабілет, тиімділік, 
практикалық түсінік, жаңашылдықты, озықтықты дер кезінде байқап, қолдау 
көрсету қабілеті; тәртіптілік, мақсаттылық, бастамашылдық, төзімділік, 
ұстамдылық, табандылық, батылдық, әскери қызметтің қиыншылықтар мен 
тауқыметтеріне төзе білу; ұқыптылықпен, әділдікпен және адамның жеке 
қадір-қасиетін құрметтеумен үйлесетін әдептілік, жоғары талапшылдық; күдік, 
ашушаңдық, ашуланшақтық және менмендіктің болмауы; педагогикалық 
ойлау және педагогикалық шеберлік [7].

а. н. ашихмин курсанттардың келесі кәсіби көшбасшылық 
қасиеттерінің даму динамикасын бөліп көрсетті: «елгезектік, тұлғааралық 
қарым-қатынас жасау қабілеті, өзара көмек, өз күшіне сенімділік, 
бастамашылық, табандылық, тапсырмаларды шешудегі табандылық, 
шешімділік, ынта-ықыласы курстас студенттерді басқару және оларға 
жетекшілік етуге ықылас таныту, берілген тапсырмаға жауапкершілік сезімі, 
адалдық, әділдік, батылдық [8]. 

г. б. Кодекова көшбасшылыққа коммуникативтілік, жауапкершілік, 
жоғары эмоционалды интеллект, өз-өзіне сенімділік, үздіксіз өзін-өзі білімін 
ұштауға икемділік, нәтижелерді болжау, команданы құра алу қабілеттілік, 
креативтілік және т.б. іспетті қабілеттерді жатқызды [9].

ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде, біз курсанттың көшбасшылық 
қасиеттерінің құрылымдарындағы еңбексүйгіштік, қатал иерархия, 
жетекшілік етуге қабілет, әскери қызметтің қиыншылықтарына төзімділік 
пен табандылық және т.б. бірқатар ұқсас қасиеттерді анықтадық.  бұл бізге 
көшбасшы-курсанттың нәтижелі кәсіптік қызмет ету үшін қажетті қасиеттер 
мен қабілеттердің авторлық классификациясын жасауға мүмкіндік берді 
(сурет 1).
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сурет 1 – Көшбасшы-курсант бойындағы қабілеттер

зерттеу базасы: ҚР ҰҚК шекаралық академия.
екінші курс курсанттарының бойында көшбасшылық қабілетін 

қалыптастырып дамытуға бағытталған зерттеу жүргізілді. 
зерттеудің мақсаты - екінші курс курсанттарының көшбасшылық 

қабілетін, коммуникативтілік, жауапкершілік, жоғары эмоционалды 
интеллект, өз-өзіне сенімділік, нәтижелерді болжау, команданы құра алу 
қабілеттілік, креативтілік деңгейін анықтау.

тестілеу қазақ және орыс тілдерінде өткізілді (екінші курс 
курсанттарының қалауы бойынша).

екінші курс курсанттарының көшбасшылық деңгейін диагностикалау 
әдістемелері:

1 Көшбасшылық қабілетінің диагностикасы (е. жариков,  
е. Крушельницкий) [10].

2 «Көшбасшылықтың баланс шеңбері» диагностикалау әдістемесі  
[9, 117 б.].

нәтижелер мен талқылау
екінші курс курсанттарының көшбасшылық деңгейін диагностикалау 

(е. жариков, е. Крушельницкий) әдістемесі бойынша алынған нәтижелер 
2 суретте ұсынылған.

сурет 2 – Көшбасшылық қабілетінің диагностикасы (е. жариков,  
е. Крушельницкий) әдістемесі бойынша алынған зерттеу нәтижелері

диаграммадан көріп отырғанымыздай, көшбасшылықтың төмен 
деңгейдегі 18 %, орташа 47 %, жоғары 31 %, көшбасшылық қабілетінің өте 
жоғары (диктаторлық) деңгейдегі 4 % курсант айқындалды. яғни, ерік-жігері, 
стресске төзімділік, бастамашылдық, сенімділік және т.б. қабілеттіліктер 
орташа деңгейде екені анықталды. 

«Көшбасшылықтың баланс шеңбері» диагностикалау әдістемесі 
бойынша алынған нәтижелер 3 суретте келтірілген.

сурет 3 – «Көшбасшылықтың баланс шеңбері» диагностикалау  
әдістемесі бойынша алынған зерттеу нәтижелері
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диаграммадан көріп отырғанымыздай, курсанттарнәтижелерді болжау, 
стресске төзімділік бойынша жоғары көрсеткіштерге ие болып, креативтілік, 
эмоционалды интеллект бойынша төмен көрсеткіштерге ие болды. 

қорытынды
жоғарыдағы екі зерттеу әдістемесі бойынша алынған нәтижелер бізге 

төмен дамыған қабілеттіліктерді жетілдіруге бағытталған жоспарлы, жүйелі 
жұмыс жүргізу қажет етеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

бұл топтарды ерекше назар аударуды, ерекше жеке тәрбиелік тәсілді 
және психокоррекцияны қажет ететін және жеке тәрбиелеуді мен алдын алу 
шараларын қажет ететін деп бөлу ұтымды болмақ.

4 ай ішінде осы санаттағы курсанттармен көшбасшылық қабілеттерінің 
даму деңгейін арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізу жоспарлануда.

Өткізілетін іс-шаралар:
– жеке әңгімелер;
– коммуникативті дағдыларды дамытуға арналған психологиялық 

тренингтер;
– стресстік жағдайлармен күресу дағдыларын дамытуға арналған 

психологиялық тренингтер;
– стресске төзімділікті, өзіне деген сенімділікті дамыту жаттығулары;
– эмоционалды интеллект дамытуға бағытталған психологиялық 

тренингтер;
– креативтілікті дамытуға бағытталған психологиялық тренингтер;
– психоконсультациялар.
Көшбасшылық әлеуеті деңгейінің индикаторларының өзгеруін зерттеу 

үшін курсанттарды қайта тексеру сол әдістердің көмегімен жүргізіледі.
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ПсиХолого-Педагогические условия раЗвития 
лидерского ПотенЦиала курсантов

В статье рассматривается феномен лидерства, лидерского 
потенциала, раскрываются различные подходы к трактовке данного 
понятия, производится небольшой экскурс в историю развития 
представлений о лидерстве. Анализ работ отечественных, российских 
и зарубежных ученых, раскрывающих психолого-педагогические 
условия развития лидерского потенциала курсантов, выработаны 
собственные взгляды на концепции, объясняющие природу этого 
явления. Обосновывается значимость лидерских способностей, 
лидерского потенциала в управлении организационными структурами. 
Проанализированы качества составляющие лидерство в военном деле. 
Поэтому системный анализ дает нам возможность рассмотреть 
феномен лидерства со стороны ее структурных компонентов. 
Для формирования лидерского потенциала курсантов требуется 
выявить педагогические условия. Прежде всего, необходимо 
определить начальные психические качества, особенности характера 
курсантов перед проведением планомерной, системной работы по 
развитию лидерского потенциала. В статье определена авторская 
классификация качеств составляющих лидерский потенциал 
курсантов. Приводятся результаты входной диагностики лидерских 
способностей, проведённой при помощи методики «Диагностика 
лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), а так 
же «Колесо баланса лидера». Формулируется вывод относительно 
возможности внешнего воздействия на степень выраженности 
лидерских способностей курсантов. Указаны виды, формы и этапы 
работ направленных на развитие лидерского потенциала курсантов.

Ключевые слова: лидер, лидерство, потенциал, способности, 
развитие, диагностика, курсант, эмоциональный интеллект, 
креативность.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR  
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF CADETS 

The article considers the phenomenon of leadership, leadership 
potential, reveals different ways to explain this concept, and gives a brief 
overview of the history of the development of ideas about leadership. An 
analysis of the works of domestic, Russian and foreign scientists, revealing 
the psychological and pedagogical conditions for the development of 
leadership potential of cadets, developed their own views on the concepts 
that explain the nature of this phenomenon. The importance of leadership 
skills in the management of organizational structures is proven. The 
qualities that make up the leadership potential in military affairs are 
analyzed. Thus, system analysis allows us to consider the phenomenon 
of leadership from its structural components. It is necessary to determine 
the pedagogical conditions for the development of leadership potential of 
cadets. Before carrying out systematic, consistent work on the development 
of leadership potential, it is necessary to first determine the initial 
mental characteristics and behavioral characteristics of cadets. The 
article identifies the author’s classification of qualities that make up the 
leadership potential of cadets. The results of input diagnostics of leadership 
skills conducted using the methods of «Diagnosis of leadership skills»  
(E. Zharikov, E. Krushelnitsky), as well as «Leadership Balance Circle». 
Conclusions are made on the possibility of external influence on the degree 
of visibility of cadets’ leadership skills. The types, forms and stages of 
work aimed at developing the leadership potential of cadets are indicated.

Keywords: leader, leadership, potential, ability, development, 
diagnostics, cadet, emotional intelligence, creativity.
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мЕТаКОГнИТИВнаЯ ИнСТРУКЦИЯ  
В СмЕШаннОЙ СРЕДЕ ОБУЧЕнИЯ

Статья освещает опыт интеграции двух методов работы над 
метапознанием в смешанный формат обучения и обосновывает 
роль метакогнитивной инструкции в смешанной среде обучения. 
Цель данной статьи – развитие метакогнитивных навыков с 
фокусированием внимания на формате обучения студентов, 
для создания сознательного и целенаправленного восприятия 
образовательной среды в ходе метода «Исследования в действии». 

Работа над метакогнитивными качествами студентов 
проводилась посредством двух стратегий: 1) рефлексия смешанного 
обучения 2) метакогнитивный опыт в общей виртуальной среде, 
где приняли участие в исследовании 29 студентов Таразского 
регионального университета. Для получения результатов был 
применен качественный и количественный анализ ответов студентов.

В ходе экспериментальной работы рефлексия смешанного 
обучения позволила выявить тенденции и перспективы развития 
метакогнитивных навыков среди студентов именно в среде 
смешанного обучения. Посредством анализа ответов респондентов 
было выявлено «стереотипное» негативное восприятие смешанной 
среды обучения; работа с электронными ресурсами, информационно-
коммуникационные технологии в обучении, работа с информацией, 
источниками информации, тайм-менеджмент и дисциплина 
выделены как перспективные направления развития на стыке 
метапознания и смешанного обучения. Деление метакогнитивным 
опытом в виртуальной среде стало шагом в продвижении 
коллективного метапознания данных учащихся, было рассмотрено 
вторично восприятие смешанного обучения студентами, при этом 
стереотипное негативное отношение к смешанному обучению 

http://www.grnti.ru/?p1=14&p2=35&p3=07
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сменилось рассуждениями о преимуществах и недостатках, как 
онлайн, так и традиционных сред обучения. 

Ключевые слова: метапознание, метакогнитивные навыки, 
метакогнитивные инструкции, рефлексия, смешанное обучение, 
студент. 

введение
термин метапознание сложился в педагогической психологии еще 

в прошлом веке и важен именно для процесса обучения. Исследователи 
определяют его как «познание о познании», и одной из основополагающих 
целей метапознавательного развития является научить человека учиться, 
выработать умение осознанно регулировать учебный процесс, иметь 
индивидуальные цели обучения, быть осознанным и целенаправленным 
обучающимся. смешанное обучение предполагает объединение двух моделей 
обучения, в случае данного исследования это сочетание традиционного 
оффлайн обучения с синхронным дистанционным в условиях обучения в 
вузе. В связи с этим, развитие метакогнитивных навыков актуально как в 
целом [1],  так и для электронных и дистанционных сред обучения. 

один из самых крупных ученых, работающий на стыке метапознания 
и электронных сред обучения – roger azevedo [2]. Им разрабатываются 
вопросы развития метапознания, саморегулируемого обучения в 
компьютерных, гипермедиа, обогащенными технологиями средах обучения. 
Исследователями рассматриваются такие качества дистанционного 
обучающегося как мотивация и целеполагание, компетентность в 
использовании электронных инструментов, тайм-менеджмент, стратегии 
определения физической среды обучения, поиска помощи. Эти качества 
проецируемы как универсальные метакогнитивные качества обучающегося, 
не имеющие предметно-дисциплинарного оттенка. Метакогнитивный 
контекст в электронном обучении поможет эффективизации обучения, 
«встроенность» метакогнитивных подсказок улучшит учебный процесс, 
констатируют авторы, имеющие опыт в проведении исследований на 
стыке метапознания и электронных сред обучения [3], [4]. В идеальных 
условиях смешанное обучение педагогически проектируется и основывается 
на программах, с тщательно организованными педагогическими 
технологиями, встроенными чатами, подсказками, акцентированием 
внимания на определенных аспектах, будь то коллаборативная работа, чат 
[5]. при этом для активизации самостоятельности, субъектности можно 
использовать метакогнитивные триггеры, рефлексию. Краткие инструкции, 
наталкивающие обучающегося на метакогнитивные размышления придают 

смешанному обучению, полностью дистанционным формам обучения 
нужную форму, студент принимает больше самостоятельных решений 
относительно обучения, самооценивает свои достижения, чаще имеет право 
выбора, а отсутствие живого контакта с преподавателем и другие минусы 
онлайн обучения компенсируются метакогнитивным фоном. таким образом, 
психолого-педагогическую основу смешанного обучения может составить 
метапознание: cмешанное обучение педагогически поддерживается 
метакогнитивными по природе инструкциями. В условиях 2014 года, 
проецируя развитие исследований в контексте смешанного обучения, в 
первую очередь авторы упоминают именно принципы проектирования 
саморегулирования, далее мотивационный и коллаборативный аспекты 
в обучении. постановка целей, планирование, саморефлексия важны для 
смешанного обучения [6]. В то же время исследователями отмечается 
«недостаток практики в подготовке учителей в преподавании смешанного 
образования, а также недостаток исследований в смешанном обучении» 
в центральноазиатских странах [7]. Разработанность и продуманность 
различных электронных сред обучения приобретает актуальность и в 
условиях пандемии. перечисленные выше аргументы обосновывают 
актуальность настоящего исследования, заключающегося в проецировании 
метакогнитивных практик на смешанную среду обучения. 

Материалы и методы 
Концепция данной статьи определяется практикой, методологией action 

research, «исследования в действии». схожая с данной исследовательская 
работа на основании серии метакогнитивных инструкций была проведена в 
2005 году Jing H. среди студентов филологических специальностей в Китае [8]. 

 В настоящем исследовании приняли участие 29 студентов первого курса 
образовательной программы «психология» нао таразский региональный 
университет им. М. Х. дулати. Исследование проводилось на казахском 
языке, для статьи ответы студентов были переведены. Исследование 
проводилось в смешанной среде обучения: студенты в связи с условиями 
пандемии были задействованы как в онлайн, так и оффлайн форматах 
обучения. основные методы исследования реализовывались дистанционно, 
после предварительной очной встречи со студентами. Исследователь не 
являлся преподавателем дисциплин данных студентов, что обусловило 
обращение внимания только на метакогнитивные проявления мышления, а 
также проецирование метакогнитивных методик вне учебного процесса, не 
привязанных к дисциплине.

первый метод. зарубежные ученые предвидели перспективные 
направления изучения смешанного обучения в принципах проектирования 
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саморегулирования, разработке мотивационного аспекта. такое обучение 
призвано находить смысл в целеполагании, стратегическом планировании, 
саморефлексии. Метакогнитивные знания и навыки дистанционных 
обучающихся – все еще подлежащий изучению аспект электронного 
обучения. Исследования фиксируют использование большего количества 
метакогнитивных стратегий, наблюдаютcя особенности и различия в характере 
применения метакогнитивных стратегий в дистанционных и традиционных 
учебных средах. Метапознание в дистанционной образовательной среде 
рассматривается в контексте индивидуального обучения, когда учащиеся 
не имеют доступа к тому, что можно назвать динамично реагирующими 
инструкциями и указаниями; в контексте социального взаимодействия, 
дистанционный студент не имеет непосредственного обращения к 
планированию, мониторингу и оценке, выполняемым преподавателем, и 
поэтому должен столкнуться с рядом проблем [9]. В связи с этим, первым 
методом работы с  метакогнитивными навыками студентов стала письменная 
рефлексия. Рефлексия – один из основных методов развития и активации 
метапознания. Цель письменной рефлексии через вопросы о смешанном 
обучении состояла в том, чтобы обратить и сконцентрировать внимание 
студентов на образовательной среде, в которой они обучались в условиях 2 
семестра через вопросы метакогнитивного характера. студентам было задано 
четыре открытых вопроса, на которые они отвечали посредством google forms: 

«Ваши сильные стороны как студента, обучающегося в условиях 
смешанного обучения»; «Ваши слабые стороны как студента, обучающегося 
в условиях смешанного обучения»; «Как можно улучшить результаты 
вашего обучения в условиях смешанного обучения? Какие учебные стратегии 
можно применять?»; «В каких случаях ухудшаются ваши результаты 
обучения в условиях смешанного обучения?».

обоснуем и представим второй метод. Исследователи метакогнитивной 
инструкции обращали внимание на тот факт, что метакогнитивные действия 
и стратегии сформированные и инициируемые самими студентами 
оказываются наиболее эффективными, чем те, которые привнесены извне, 
то есть инструктированы преподавателем [10]. природа метапознания 
заключается в том, чтобы стратегии исходили от самих обучающихся, 
либо, чтобы инструкции были восприняты ими как полезные, нужные. 
основываясь на данном заключении, мы попросили студентов поделиться 
в общем электронном документе созданном в docs.google.com учебным 
опытом, о том как они выполняют тот или иной учебный процесс в 
университете. В инструкции было отмечено, что это может быть выполнение 
домашнего задания, подготовка к экзамену, обучение в онлайн и оффлайн 

среде, выполнение каких-либо заданий, особенности поиска информации, 
чтения книг, либо электронных материалов, осуществления учебной 
коммуникации. при этом студенты отвечали в общем документе и имели 
возможность позаимствовать друг у друга идеи для эффективного обучения, 
в чем и заключалась преследуемая нами цель – обогащение метакогнитивных 
знаний посредством деления индивидуальным опытом (1-таблица).  

таблица 1 – Второй метод исследования
Имя студента поделитесь с одногруппниками учебной 

стратегией, которую вы используете 
при выполнении заданий, подготовке к 
экзаменам, в онлайн и оффлайн средах 
обучения, на лекционных и семинарских 
занятиях, при поиске информации, 
чтении книг и электронных материалов, 
для коммуникации при обучении и др.

п р о ч и т а й т е  и 
п р о к о м м е н т и р у й т е 
ответы одногруппников

результаты и обсуждение 
Качественный анализ ответов на вопросы по первому методу, которые 

представлены в материалах и методах, выявил несколько тенденций 
среди студентов в смешанной среде обучения, с помощью вопросов были 
зафиксированы метакогнитивные проявления в мышлении студентов. 
Результаты опроса мы представили в виде сформулированных тезисов.

Во-первых, при ответе на четыре вопроса, часть студентов устойчиво 
выражали свое восприятие смешанного обучения, в частности онлайн-
составляющей ее в непозитивном ключе, традиционная среда устраивала 
интересы обучающихся больше и они выражали желание к переходу к 
традиционной системе обучения. Респонденты часто концентрировали 
внимание на возникновении технических проблем и неудобств, возникающих 
при дистанционном обучении и влияющих на ее результаты. Это отражает 
в некоторых случаях стереотипное непозитивное восприятие студентами 
смешанного обучения. 

Во- вторых, в наиболее конкретных, но единично встречающихся ответах, 
можно выделить несколько сфер, на которые было направлено внимание 
студентов, они актуальны и универсальны в плане метакогнитивного 
развития.

Работа с электронными ресурсами, информационно-коммуникационные 
технологии в обучении – способность работать с инструментами 
обучения (электронным порталом), возникающие сложности при работе 
с компьютером, выполнении презентаций к некоторым дисциплинам, 
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необходимость работать с компьютером, связанные с этим вопросы 
возникают среди студентов в рамках смешанного обучения.

Работа с информацией, источниками информации. осознанное 
восприятие своих способностей и неспособностей в работе с информацией - 
«добывать» новую информацию при выполнении задания; умение работать 
с дополнительной литературой, неумение работать с книгами; чтение 
как ключ к улучшению результатов обучения, ответы студентов были 
сконцентрированы на важном для учебного процесса навыке – работе с 
информацией.

Тайм-менеджмент и дисциплина. «Как можно улучшить результаты 
вашего обучения в условиях смешанного обучения?» Какие учебные 
стратегии можно применять?», «В каких случаях ухудшаются ваши 
результаты обучения в условиях смешанного обучения?». Эти два вопроса 
были направлены на то, чтобы студенты осуществили метакогнитивный 
мониторинг процесса и выявили закономерности своего обучения. с 
ухудшением результатов студенты ассоциировали в целом то, что мы 
объединили под фразой общая недисциплинированность, в то время как 
выполнение заданий вовремя ассоциировалось с улучшением результатов. 
такие ответы не являлись массовой тенденцией, но были выделены нами, 
как осознание студентами роли регуляции в обучении, как почвы для 
формирования стратегий тайм-менеджмента в частности.

Мышление студента-первокурсника, направленное на связь результатов 
обучения с «внешними причинами». В то время как первые два вопроса были 
напрямую направлены на обучающегося, и вторые два были сформулированы 
как общие, студенты связывали свой ответ с внешними причинами во всех 
четырех случаях, что обусловливает необходимость метакогнитивного 
развития для формирования большей самостоятельности студента вуза 
и осознания себя в активной роли в ходе учебного процесса. К примеру, 
влияние на результаты обучения могло связываться с ролью преподавателя, 
интересной подаче материала, методиках, оснащенной медиа материалами 
– музыкой, постерами, отмеченными студентами в ответах; загруженностью 
за исключением учебного процесса. таким образом, результаты обучения 
связывались зачастую исключительно с внешней средой.

третий аспект, выделенный нами, ответы на первый и второй вопросы: 
«Ваши сильные стороны как студента, обучающегося в условиях смешанного 
обучения» и «Ваши слабые стороны как студента обучающегося в условиях 
смешанного обучения», которые были направлены на осмысление своих 
качеств, связанных с обучением. при конструировании вопроса, мы решили 
не ограничивать студента понятием интеллектуальные качества, так как 

хотели рассмотреть в целом, как самоопределяет свои качества студент, 
кроме того понятие метапознание обширно, и подразумевает не только 
интеллектуальную природу, но и к примеру выбора места обучения, просьбы 
помощи в учебе. среди ответов можно выделить «способность устно излагать 
свои мысли»; «активность на занятиях», «быстрое уставание от умственной 
работы», «забывчивость», «неспособность выразить свои мысли»; среди 
эмоционально-психологических – стимул, заинтересованность, терпение 
и напротив нетерпеливость, стеснение при учебном процессе. В целом 
полученный материал был не разнообразным, что определяет перспективу 
развития знаний о себе, как об обучающемся среди студентов первокурсников.

Результаты второго примененного в исследовании метода также 
выявили особенности и закономерности метакогнитивного мышления 
студентов. Исследователи называют одной из особенностей дистанционного 
обучения – доступность информации в большом объеме. онлайн 
обучающиеся могут обратиться к самым разным источникам информации, и 
для умелого обращения с ней важны и необходимы метакогнитивные навыки 
[11]. студенты поделились друг с другом способами того, как работают с 
информацией. основная стратегия работы с информацией выражалась в 
выписывании важной и необходимой информации, это было отмечено в 
ответах 5 студентов группы. 

17 студентов поделились тем, откуда предпочитают брать информацию 
при подготовке к занятиям (из ответов – из книг, электронных книг, учебной 
литературы по дисциплинам или интернета), обосновывая свои предпочтения. 

при анализе ответов студентов нами были выделены метакогнитивные 
суждения студентов о трудности-легкости выполнения задания, представления 
о своей памяти, о своем процессе учения, применении стратегий в обучении: 

«Нужную информацию выписываю в тетрадь. Потому что запоминаю 
через письмо».

«Я не уделяю много времени учебе, потому что выполнение заданий не 
является трудным для меня».

«У меня есть хорошее качество – прочитанное раз запоминается, 
достаточно лишь хорошо читать».

«Я усердно готовлюсь к экзаменам, потому что способность 
запоминать низкая, поэтому я повторяю материал много раз».

«Если есть темы, которые я не понял, я просматриваю и прочитываю 
их заново». 

студенты выражали свое отношение к средам обучения, отмечая плюсы 
онлайн обучения – удобство и экономию времени, оффлайн обучения – 
возможность установления контакта с преподавателем, что выражалось в 
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единичных ответах. но большинство студентов уже не были категоричны 
в своих ответах, и рассуждали как о плюсах, так и о минусах обоих сред:

«Конечно, хорошо обучаться офлайн, но, так же и в онлайне мы и 
сами ищем знания, рассказываем понятое, разница лишь в том, что нужно 
приходить в университет, чтобы рассказать. Сейчас, по моему мнению, 
лучше обучаться онлайн, по причине вируса. Онлайн обучение удобно как 
для преподавателей, так и для студентов, экономит время».

«Если говорить о процессе обучения, по моему мнению, правильно 
обучаться онлайн. Потому что, во-первых, экономите время. Во-вторых, 
не возникает финансовых проблем. Минусы, некоторые студенты, в случае 
онлайн, не относятся с ответственностью к учебе». 

«Мне нравится как офлайн, так и онлайн, преимущество офлайна в том, 
что нравится изучать темы приходя, обмениваясь опытом с учителями. 
А если онлайн, удобно брать информацию с интернета и докладывать 
задания по зум».

«В онлайн возможно не понять много информации или не успеть 
рассказать. В офлайн обучении таких сложностей не возникает. Есть 
польза и онлайн обучения. В онлайн есть возможность самому найти и 
изучить сведения с разных сторон. По моему мнению есть недостатки и 
преимущества обоих видов обучения».

Вызвали отдельный интерес при анализе две записи студентов. 
студентка описала процесс подготовки к экзамену, начинающийся с работы 
с содержанием вопросов и далее вопросами, на которые она не знает ответа. 
таким образом, обучающийся продемонстрировал последовательность и 
логику своей подготовки. В другой записи студент показал индивидуальный 
и серьезный подход к обучению, поделившись тем, что ведет отдельную 
тетрадь, где записывает важную для себя информацию: «есть специальная 
тетрадь, в которой записываю нужные мне вещи, вещи, которые могут 
не остаться в памяти». 

подводя итоги того, как студенты делились тем, как они осуществляют 
тот или иной учебный процесс, нужно отметить, что стратегия не достигла 
конкретно поставленной цели, полученные результаты выдали очень мало 
конкретных рассуждений относительно заданного вопроса. но полученный 
материал стал ценным как источник мнений студентов о форматах обучения. 
В ранее проведенных беседах и опросах студенты были категоричны в 
своих мнениях о смешанной, онлайн средах обучения, последние ответы 
продемонстрировали новую тенденцию – осознание преимуществ и минусов 
обоих сред обучения. Кроме того, в содержаниях ответов выделялись 
метакогнитивные рассуждения о своих качествах как обучающегося. 

наиболее интересным, полемичным для студентов стал вопрос источников 
информации, используемых для обучения.

подводя итоги, актуальность исследования определило и то, что 
инструкция проводилась среди студентов первого курса обучения. начало 
обучения в новой образовательной среде не всегда является полностью 
осознанным со стороны студентов. здесь студент осваивает среду 
профессионального обучения впервые и сталкивается с незнакомыми 
учебными ситуациями. В этих условиях метапознание представляется 
важным и в какой-то степени универсальным инструментом для студентов 
первого курса. В случае удачного исхода развития универсальных 
метакогнитивных качеств, это будет иметь потенциал воздействия на 
последующие годы обучения в университете. Метакогнитивная деятельность, 
если уделять ей время, помогает обучающемуся развить метакогнитивные 
навыки и представления. Развитие метакогнитивных навыков и качеств 
студентов первого курса можно выделить в отдельное перспективное 
направление для дальнейших исследований. 

Контингент исследуемых состоял из студентов образовательной 
программы «психология», поэтому мы ожидали от студентов активного 
участия и интереса в связи с тематикой исследования, но студенты в целом не 
были заинтересованными. основная сложность проведенного эксперимента 
выражалась в том, что метакогнитивные практики, дискуссии, рефлексивные 
размышления не были «по вкусу» студентам, эксперименты нуждались в 
том, чтобы быть интересными с точки зрения студентов первого курса. 
Фраза, «работа учителя – учить, а задача студента – слушать», в целом 
характеризовала позицию данной группы студентов. поэтому результатами 
проведенного исследования, определяется актуальность, практическая 
потребность развития метакогнитивных навыков студентов первого курса 
бакалавриата.

также является необходимым отметить, что смешанная среда обучения, 
в контексте которой проводилось исследование, не является подготовленной, 
педагогически спроектированной. были исследованы временные учебные 
условия смешанного обучения, сочетающие онлайн и оффлайн, в контексте 
регионального вуза. 

выводы
основываясь на результатах данной статьи, мы можем утверждать, что, 

развитие метапознания студентов необходимо в смешанной среде обучения, 
так как онлайн-составляющая смешанного обучения выделяет перспективу 
работы над особой группой метакогнитивных навыков. согласно результатам 
конкретно данного исследования, во многом схожими с результатами 
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зарубежных исследований, представленных в данной статье, для онлайн 
обучения требуются развитые метакогнитивные навыки. онлайн среда 
диктует свои условия, студенты больше работают с электронными ресурсами 
самостоятельно, чаще имеют возможность самим выбрать источник 
информации, отчасти сами регулируют свою посещаемость, ответственность 
за обучение в целом увеличивается, в то же время не каждый студент 
оказывается готовым принять большую, чем прежде ответственность за свое 
обучение, представляя себя пассивным звеном в обучении.   

«направление мышления» студентов высших учебных заведений в 
сторону самостоятельности, осознания ответственности за итоги обучения, 
встроенность в учебный процесс метакогнитивных по природе инструкций, 
предоставления ситуаций выбора для осознания своих качеств как 
обучающегося, интеллектуальных качеств сформирует основу смешанного 
обучения, для этого рекомендуется развивать метакогнитивные навыки 
посредством рефлексии обучения, обсуждений о применяемых учебных 
стратегиях. 
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аралас оқыту ортасындағы  
МетатаныМдық инструкЦия

Мақала метатаныммен жұмыс жасаудың 2 әдісінің 
аралас оқыту жүйесіне ендіру тәжірибесін көрсетуге арналған 
және метатанымдық инструкцияның аралас оқыту ортасына 
қажеттілігін дәлелдейді. 

Мақаланың мақсаты – оқу форматына ерекше мән бере 
отырып, метатанымдық қасиеттерді дамыту, «белсенді» зерттеу 
әдісі арқылы білім беру ортасын саналы және мақсатты түрде 
қабылдауға бағыттау. Зерттеуге Тараз өңірлік университетінің  
29 студенті қатысып, студенттердің метатанымдық қасиеттерін 
дамыту мақсатында бірнеше стратегиялар жүзеге асырылды: 
1) аралас оқыту рефлексиясы 2) ортақ виртуалды ортада 
метатанымдық тәжірибемен бөлісу. Зерттеу нәтижелерін 
анықтау мақсатында студенттердің жазбаша жауаптары сапалы 
және сандық жағынан сарапталды. Аралас оқыту рефлексиясы 
студенттер арасында метатанымдық дағдыларды дамытудағы 
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үрдістерді және перспективаларды анықтауға мүмкіндік берді. 
Респонденттердің жауаптарының талдауы студенттердің аралас 
оқыту ортасының негативті түрде қабылдауын анықтады; сонымен 
қатар электронды ресурстармен жұмыс жасау, оқудағы ақпараттық 
коммуникативтік технологиялар, ақпарат көздерімен жұмыс жасау, 
тайм-менеджмент және тәртіп метатаным мен аралас оқуды 
байланыстыратын тақырыптар ретінде анықталды. Виртуалды 
ортада метатанымдық тәжірибемен бөлісу студенттердің 
ұжымдық метатаным деңгейімен байланыстырылды, екінші кезеңде 
аралас оқытуды қабылдау тағы да қарастырылып, студенттердің 
көзқарастарының өзгеруін анықтады, студенттер онлайн, және 
дәстүрлі оқудың артықшылық пен кемшіліктерін талқылады.

Кілтті сөздер: метатаным, метатанымдық дағдылар, 
метатанымдық инструкция, рефлексия, аралас оқыту, студент.
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METACOGNITIVE INSTRUCTION IN BLENDED  
LEARNING ENVIRONMENT

The article highlights the experience of integrating two methods of 
working on metacognition into a blended learning format and substantiates 
the role of metacognitive instruction in a blended learning environment. The 
purpose of this article is to develop metacognitive skills with a focus on the 
format of teaching students, to create a conscious and purposeful perception 
of the educational environment during the «Action research» method.

The work on the metacognitive qualities of students was carried out 
through two strategies: 1) reflection of blended learning 2) metacognitive 
experience in a virtual environment, where 29 students of Taraz Regional 
University participated in the study. To obtain the results, a qualitative and 
quantitative analysis of the students’ responses was applied.

In the course of the experimental work, the reflection of blended 
learning made it possible to identify trends and prospects for the 
development of metacognitive skills among students in this learning 
environment. By analyzing the responses, a «stereotypical» negative 
perception of a blended learning environment was revealed; work with 

electronic resources, information and communication technologies in 
training, work with information, information sources, time management 
and discipline were identified as promising areas of development at 
the intersection of metacognition and blended learning. The sharing 
of metacognitive experience in a virtual environment became a step in 
promoting the collective metacognition of these students, the perception 
of blended learning by students was considered a second time, while 
the stereotypical negative attitude to blended learning was replaced by 
arguments about the advantages and disadvantages of both online and 
traditional learning environments.

Keywords: metacognition, metacognitive skills, metacognitive 
instructions, reflection, blended learning, student.
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зЕРТТЕУ ҚызмЕТІнЕ ТҮРТКІ БОЛаТын  
ТанымДыҚ ҚызыҒУШыЛыҚ

Қызығушылықты зерттеу мәселесіне қалай айналдыруға болады 
және зерттеу мәселесіне қалай қызығушылық танытуға болады?

Қызығушылық – айқындыққа қарама-қарсы құбылыс. Қызықты 
құбылыс – күтпеген, жаңа көзқарас пен жаңа түсінік береді. «Ең 
қызықты теория – бұл ең аз ықтимал нәрсені нақты және сөзсіз 
дәлелдейтін теория» [1].

Зерттеу қызығушылығының қайнар көзі – бұл белгілі бір 
таным немесе көзқарас, ол белгілі болып көрінетін нәрселерге күмән 
келтіруге мүмкіндік береді. Зерттеу мәселесі – бұл құбылыстың 
өзінде болатын қайшылық емес, зерттеуші белгілі бір құбылыста 
көре алатын қарама-қайшылық.

Білімге деген қызығушылық зерттеудің қозғаушы күші болып 
табылады. Кейбір адамдар ғылымға деген қызығушылығымен 
ерекшеленеді. Қызығушылық адам үшін өте маңызды күрделі ұғым. 
Бұл адамның рухани байлығын қамтамасыз ететін ерекше сапа, 
ол бізді қоршаған шындықтан маңызды таңдау жасауға мүмкіндік 
беретін құндылық. Қызығушылықтың жалпы түсінігін зерттеу 
жеткіліксіз, егер біз оның маңызды салаларының біріне тоқталмасақ.

Танымдық қызығушылық – оқу іс-әрекетіне қатысты және біздің 
зерттеу мәселесіне тікелей қатысы бар. Ғылыми қызығушылықтар 
көбінесе жеке тұлғаның жеке зерттеу түрі қалыптасқан кезде 
пайда болады.

Адамның қызығушылығы әртүрлі және қызығушылықтың 
бірнеше түрі бар. Осы түрлеріне жеке – жеке тоқталып және 
олардың білім алу саласымен байланысын анықтау керек. Біз 
анықтаған оқу саласына қатысты танымдық қызығушылықтан 

басқа тағы қандай түрлері білім алуға оңтайлы әсерін беретінін әлі 
де зерттеуді талап етеді.

Кілтті сөздер: қызығушылық, зерттеу, танымдық қызығушылық, 
зерттеушілік қызығушылық, білім.

кіріспе
Қызығушылық ғылыми білім берудегі орталық ұғым болып табылады. 

білім ордалары ғылым мен техникаға қызығушылықты арттыруға ұмтылуы 
тиіс. бір жағынан, бұл студенттердің ғылым мен техникаға қарай жақындауна 
мүмкіндік береді. екінші жағынан, білім ордасы қызығушылықты анықтауға 
өз үлесін қосады. студенттердің қандай салалар мен қандай тақырыптарға 
қызығатынын анықтап, жігерлендіру, олардың немен айналысқысы келетінін 
және олар қандай жетістіктерге қол жеткізгісі келетіні – білім беруде де, 
болашақ кәсіби өмірде де маңызды. ғылым мен техникадағы күнделікті 
жаңалыққа деген жоғары сұранысты ескере отырып, білім ордасы, ғылыми-
зерттеу институттары алдындағы ғылым мен техниканың маңыздылығын 
айқындау, сондай-ақ осы салалардағы ішкі ынталандырулар мен ғаламдық 
мәселелерді айқын ету міндеті тұр.

Қызығушылық басқа жағынан ғылыми білім берудің негізгі ұғымы 
болып табылады: білім ордасы студенттердің қызығушылығын оятады 
және дамытады яғни оқытудың шешуші шарты болып табылады. педагогтің 
міндеті – білім алушылардың өздерімен бірге әкелетін қызығушылығын 
дамыту, оқу бағдарламасының талаптары мен олардың арасында байланыс 
орнату. бұл қызығушылықтар мазмұны және қызметі жағынан контекстке 
жатады. осылайша, қызығушылықтың күрделі тұжырымдамасы және 
заттарға диагностикалық көзқараc таныту, жаратылыстану ғылымдары 
мұғалімдерінің құзыреттілігінің маңызды аспектісі болып табылады. 
осылайша білім алушылардың қызығушылығын оятып, зерттеушілік іс-
әрекетін қалыптастыру және дамыту арқылы ғылыми зерттеулер жасап, 
жаңалық ашуға ынталандыру маңызды сипатқа ие.

Материялдар мен әдістер
Мақалада қызығушылық туралы ғалымдардың көзқарасы мен пікірлері 

және зерттеу нәтижелері қарастырылады. талдау,гипотезаны құру және 
тексеру, зерттеудің себеп – салдарын іздеу, студенттер арасында сауалнама 
жүргізу, студенттерге әртүрлі тапсырма беру және студенттермен бірге 
зертханалық жұмыстар орындау. біздің мақсатымыз үлкен жетістікке жеткен 
тұлғалардың және басқа да адамдардың іс әрекетін зерттеп, жастардың 
ғылымға қызығушылығын ояту және зерттеушілік қызығушылықты 
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қалыптастыру. Қызығушылық ұғымының мағанасын ашу үшін ғалымдардың 
зерттеулеріне сүйендік.

Қызығушылық жеке тұлғаның күрделі сапасы болып табылады. 
сондықтан педагогика мен психологияда оның әртүрлі белгілері бар.  
а. н. прядёхо қызығушылық белгілеріне мыналарды жатқызады:

– объективті-субъективті сипат, яғни қызығушылық арқылы объективтік 
Әлеммен байланыс орнатылады;

– қызығушылықтың эмоциялық түрі;
– қызығушылықтың саналы болуы (сезімдік дәрежесі оның көріну күші 

мен орнықтылығын сипаттайды);
– қызығушылықтың таңдаулы сипаты;
– қызығушылықтың интеллектуалды және практикалық қызметке, 

тұлғаның ерік - жігеріне оң әсері [2, б. 12].
адамда қызығушылықтың болмауы мүмкін емес: әр адам бір нәрсеге 

қызығушылық танытады [3]. Қызығушылықтың күнделікті өмірдегі мағанасы 
туралы көптеген ғылыми мақалалар жарияланған. жалпы қызығушылықтың 
құрлымын орталық сипаттамаларына қатысты да табуға болады. Мысалы, 
бұл құрлымы көп өлшемді құбылыс, оның танымдық және эмоциялық 
категориялары нақты анықтамасын талап етеді [4–6].

ғалымдардың ғылыми құбылыстарды зерттеп, бүкіл өмірін ғылымға 
арнауына не мәжбүр етеді? зерттеулер бойынша бұл сұраққа әдеттегі 
жауап: «біз зерттелетін обьектілерді түсінгіміз және заттардың қалай 
жұмыс істейтінін білгіміз келеді, бұл бізге қызықты». яғни зерттеушілік 
қызығушылықтан басталады. Білімге деген қызығушылық – зерттеудің 
қозғаушы күші.

жастарды ғылыми сұрақтармен айналысуға және ғылым мен технология 
туралы ізденуге не итермелейді? ересек ғалымдар бір кездері балалар болған 
еді, мүмкін оларды жас кезінен бастап белгілі бір танымдық қызығушылық 
итермелеген шығар. Кейбір адамдар ғылымға деген қызығушылығымен 
ерекшеленеді, болашақ ғалымдар осылай қалыптасады.

Күрделі мәселелер неге ғылыми дәлелдеулерді қажет етеді? яғни 
көптеген ғалымдардың зерттеуін талап етеді. зерттеу нәтижесінде шындыққа 
көз жеткізеді.

Қызығушылық – зейіннің жоғары деңгейімен және ұзақ уақыт сол 
қызметпен айналысумен қатар табандылықпен сипатталатын психологиялық 
жағдай. оқытуда бұл психологиялық күй үйренуші мен мазмұнның өзара 
әрекеттесуінен туындайды [7].

Қызығушылық тұжырымдамасы психологияны, педагогикалық 
психологияны, әлеуметтануды, ғылыми-техникалық білім берумен қоса 
алғанда, зерттеудің әртүрлі салаларында қолданылады [8].

Қызығушылық жалғасын табу процестері білім алудың жаңа жолдарын 
талап етеді.

дегенмен қызығушылықтың маңызы «білімге құштарлық» пен 
теңестірілмейді. Құштарлық көптеген себептер бойынша болуы мүмкін 
және бұл қызығушылық – олардың бірі ғана. бір қызығушылық әрдайым 
объектіге, қызметке, білім саласына немесе мақсатқа бағытталған. адамда тек 
қызығушылық болып қана қоймайды: ол бір нәрсеге тәуелді болуы керек [8, 
б. 6]. Қарым-қатынас пен қызығушылық түсініктері арасында өзара байланыс 
ұғым ретінде қарастырады және объектінің белгілі саласымен сипатталатын, 
қарым-қатынастың ерекше нысаны ретінде қызығушылықты түсіндіру үшін 
екі ұғымды да пайдалануды ұсынады. алайда гарднер [9–11] және басқа 
авторлар, екі тұжырымдаманың да болуы мүмкін екенін және бір-бірінен 
анық ерекшеленетінің айтады. басты назардағы бағалау критерилеріне 
байланысты айқын айырмашылық туындайды. жалпы, қандай да бір топтың 
бағалау көзқарасы белгілі бір объектіге қарым-қатынас үшін анықтаушы 
болып табылады, ал бұл объект туралы білім беретін субъективті құндылық 
қызығушылық үшін маңызды. бағалаудың осы екі аспектісі бір-біріне тәуелді. 
Мысалы, мәселеге айқын негативты көзқарастың болуы, бұл тақырыпты 
түсінуге деген күшті және тұрақты қызығушылықтың бар екенін анықтайды.

Қызығушылық іс-әрекеті мәселесі көптеген зерттеушілердің 
назарынан тыс қалмады (б. г. ананьев, Ю. К. бабанский, л. И. божович,  
В. б. бондаревский, л. а. гордон, В. г. Иванов, а. г. Ковалев, а. н. леонтьев, 
И. я. лернер, а. К. Маркова, н. г. Морозова, В. н. Мясищев, М. н. скаткин, 
г. И. Щукина және т.б.).

танымдық мотивацияның пайда болуымен адамның психикалық қабылдау, 
есте сақтау, ойлау және басқа да мүмкіндіктерін қайта құру, қызығушылық 
тудырған іс-әрекетті орындауға ықпал етеді. алайда, білім беру жүйесі 
көбінесе қол жеткізу мотивациясын ынталандыруға бағыттаған: жақсы баға 
алу, емтихандарды сәтті тапсыру және т.б. бұл психологиялық-педагогикалық 
жағдайларды анықтаудың өзекті мәселесі туындайды, онда танымдық мотивация 
алдымен пайда болады, содан кейін кәсіби мотвацияға айналады.

танымдық қызығушылықтың мәнін, оның ең маңызды жақтарын 
белгілей отырып, біз оның оқыту мен тәрбиелеудегі рөлін айқын көреміз:

– болашақ оқу ортасында, ол оқу-тәрбие үдерісін ынталандыру түрінде, 
білімнің ең маңызды элементтерін белсендіруге, шеберлік пен дағдыларды 
табысты қолдануға ықпал етуге мүмкіндіктер береді;
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– оқу мотиві бола отырып, танымдық қызығушылық білім алушының 
оқу процесінің табысты болуы үшін қажетті білім алуына ықпал етеді;

– мінездің тұрақты сипаты болғанда, танымдық қызығушылық тұлғаның 
белсенді, шығармашыл болып қалыптасуына ықпал етеді.

нәтижелер және талқылау
Қызығушылық күрделі және адам үшін өте маңызды ұғым. бұл 

адамның рухани байлығын қамтамасыз ететін ерекше сапа, ол бізді 
қоршаған шындықтан маңызды таңдау жасауға мүмкіндік беретін құндылық. 
Қызығушылық педагогика ғылымында кәсібиліктің қалыптасуы тұрғысынан 
– маманның кәсіби дайындығының маңызды нәтижелерінің бірі ретінде 
қарастырылады. алайда, психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі 
талдау көрсеткендей, қазіргі уақытқа дейін қызығушылықтың мағанасын 
түсіндіретін бірыңғай пікір жоқ. Қызығушылық мазмұны мен қасиеттерін 
анықтауда және оның пайда болу мәселесінде де айырмашылықтар бар. 
Мұндай жағдай екі ережемен түсіндіріледі: бір жағынан, қызығушылық 
қасиеттерінің күрделілігімен және көптүрлілігімен, екінші жағынан, 
ғылыми мектептердің қызығушылығын зерттеуде басшылыққа алатын 
әдіснамалық ұстанымдардың айырмашылығымен ерекшеленеді.  
л. а. гордон анықтамасына сәйкес «қызығушылық – бұл адамның санасы 
мен іс-әрекетінің белсенділігін арттыратын эмоциялық-еріктік және 
интеллектуалды процестердің жиынтығы» [10, б. 176].

соңғы теориялардан, қызығушылық көбінесе жеке адамның өзінің 
қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінен пайда болатын құбылыс 
ретінде түсіндіріледі [11–13]. бұл постулат әдетте қызығушылық таным 
теориясының бастауы болып табылады, тұлға қызығушылықтың обьектілік 
теориясы деп аталады. осы теорияға сәйкес қызығушылық әлеуметтік және 
қоғамдық өмірде адамдар мен обьектілер арасындағы көп қатынастардан 
туындайды. қызығушылық адам мен обьект арасындағы нақты 
және ерекше қатынасты білдіреді. обьект нақты заттарды, тақырыпты, 
тақырыптық мәселені немесе абстракт идеяны көрсетіп бере алады, 
когнитивті берілген ортаның белгілі бір бөлігі. адам кейбір обьектілерге 
деген қызығушылығын қысқа және ұзақ уақыт аралығында дамытады. 
объектіге деген қызығушылықтың қатынасы белгілі танымдық және әсерлі 
компоненттерімен сипатталады.

Кез келген қызығушылықтың өз алдына сапасы және маңыздылығы 
бар, яғни бұл оң әсерлі эмпирикалық жағдайларға байланысты. осылайша, 
қоршаған ортамен өзара байланыс қызығушылыққа негізделген дұрыс 
танымдық қасиеттер мен оң әсерлі қасиеттерді үйлестіретін оңтайлы 
эмпирикалық режимдерді қамтамасыз етеді. берілген оңтайлы жағдайларда, 

қызығушылыққа негізделген іс-әрекеттер тәжірибелерге алып келеді. тәжірибе 
адам өмірінде маңызды орын алады.

Қызығушылықтың тағы бір маңызды ерекшелігі – оның ішкі құрылымы. 
Қызығушылыққа негізделген іс-әрекет «өзін-өзі бағалау» критерийіне сәйкес 
келеді, бұл қызығушылыққа байланысты мақсат болып табылады, адамның 
артықшылықтары мен құндылықтарының бір – бірімен үйлесуі.

Қызығушылықтың маңызды аспектісі оның пәндік ерекшелігі болып 
табылады. объект немесе қызығушылықтың мазмұны білім саласының немесе 
қоршаған ортамен өзара әрекеттесу мүмкіндіктері туралы сипатталады, немесе 
нақты тақырыптарды, қызмет түрлерін және т.б. сипаттай отырып, адам шынымен 
қызығады. Ғылыми қызығушылықтар көбінесе жеке тұлғаның жеке зерттеу 
түрі қалыптасқан кезде пайда болады. ғылымдағы қызығушылықтар неғұрлым 
жалпылама немесе неғұрлым нақты деңгейде анықталады. Бірінші жағдайда, 
ғылыми қызығушылықтың мазмұнды саласы ғылыммен байланысты және адам 
хабардар болатын заттардың барлық жиынтығын қамтиды. екінші жағдайда, 
жеке тұлғаның ғылыми қызығушылығы нақты мектеп пәнімен (мысалы, физика, 
бірақ биология немесе химия емес) немесе пәндік сала шеңберіндегі нақты 
тақырыптармен және әрекеттер түрлерімен шектелуі мүмкін екенін ескеруге 
болады (мысалы, адам миының құрылысы туралы білім алу; музыкалық аспапта 
ойнау), пән (мысалы, астрономия) немесе зерттеу саласы (мысалы, океанология). 
ғылыми қызығушылықтың түрлерін ажырату үшін, әлбетте, әңгіме мектеп 
пәндерінің құрылымы туралы болып отыр, себебі олар негізінен ғылымдармен 
жүйелі байланыста болуға мүмкіндік береді. Факті бойынша студенттер бір ғана 
пәнге қатты қызығады (мысалы астрономия), басқа ғылыми пәндерге ондай 
қатты қызықпайтын (мысалы, физика, химия) студенттер бар.

теориялық тұрғыдан бұл деңгейді сипаттау үшін студенттердің ғылымға 
деген қызығушылығының мазмұндық құрылымы тым жеткіліксіз болып қалады 
және бар классификациялар шеңберінен шығады, мысалы, ғылыми білім. 
Мазмұны мен тақырыптарын саралауға қосымша, контекст немесе қолдану 
саласы сияқты басқа аспектілер ғылымға қызығушылық көрнісін сипаттауға 
көмектеседі.

қорытынды
адам қызығушылықтың мәнін құрайтын барлық нәрселерді объективті 

шындықтан алады. Қызығушылықтың пайда болуы үшін субъект пен 
объектінің өзара қарым-қатынасы маңызды мәнге ие. адамның қызметі әртүрлі 
болғандықтан, сәйкесінше, қызығушылықтың көптеген түрлерін бөліп, талдауға 
болады. Қызығушылықтар, ең алдымен, олардың мазмұны немесе бағыты 
бойынша ерекшеленеді.
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а. г. Ковалев [13] бұл тұрғыда материалдық, қоғамдық-саяси, кәсіби-еңбек, 
танымдық, эстетикалық, спорттық қызығушылықтарды бөледі. Кең мағынада 
танымдық қызығушылықтар белгілі бір пәндер мен білім саласына оқу және 
арнайы ғылыми қызығушылықтар түрінде көрінеді. Қызығушылықтың жалпы 
түсінігін зерттеу толық болмайды, егер біз оның маңызды салаларының біріне 
тоқталмасақ. біздің зерттеу тақырыбына тікелей қатысы бар, оқу іс-әрекетіне 
қатысты – танымдық қызығушылық.

адамның қызығушылығы әртүрлі және қызығушылықтың бірнеше түрі 
бар. осы түрлеріне жеке – жеке тоқталып және олардың білім алу саласымен 
байланысын анықтау керек. біз анықтаған оқу саласына қатысты танымдық 
қызығушылықтан басқа тағы қандай түрлері білім алуға оңтайлы әсерін 
беретінін әлі де зерттеуді талап етеді. ал танымдық қызығушылық арқылы 
білім алушы өзіндік дүние танымын оятып, іс-әрекетке көшеді, ары қарай 
ізденеді, түсінгісі келеді. алайда бұл табандылықты қажет етеді, яғни нақты 
мақсатқа сай жоспар құру керек. сонда білім алушының бойында ізденімпаздық, 
табандылық, зерттеушілік, ерекше назар аудару, қорытынды жасай білу сияқты 
жақсы қасиеттер қалыптасады. нәтижесінде білім сапасы артады.

білім ордаларының және білім беру саясатының басты міндеті, білім 
алушылардың ғылым-білімге, ғылыми зерттеулерге қатысуын, жетістіктерге 
деген қызығушылығын дамыту болу керек. бұл ұстанымның артындағы болжам 
– ғылым мен техникаға деген үлкен қызығушылық студенттердің ғылыми 
тапсырмаларды жақсы орындауына әсер етеді. зерттеушілік қызығушылық 
қалыптасу үшін ғылымға қызықтыра білу және әртүрлі тапсырмаларды 
орындауға, табандылыққа үйрету маңызды сипатқа те. нақты мақсатқа сай 
жоспар құруды үйрету және теориялық біліммен шектелмей практикамен 
ұштастыра отырып, шындыққа, ақиқатқа көз жеткізуге, себеп-салдарлық 
байланыстарды анықтауға үйрету маңызды болып табылады. сонда білім 
алушының өзіне деген сенімділігі артады. «Мен жасай аламын, қолымнан 
келеді!» – деген ұстаным пайда болады. яғни саналы түрде ақпаратты 
қабылдайтын болады. саналы түрде қабылданған ақпарат ұзақ уақытқа 
сақталады және тез еске түседі, ал жаттанды білім тез ұмытылады, сондықтан 
да, тапсырманы түсініп орындау өте маңызды. тапсырманы орындау барысында 
нақты түсінік қалыптасады. нәтижесінде білім алушылар теориялық білімін 
практика жүзінде көрсете біледі, осылайша студенттердің болашақта зерттеу 
қызметімен, зерттеу іс-әрекетімен айналысып, ғылымға, жаңа жетістіктерге 
үлкен үлес қосуына себепші болады.
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ПоЗнавателЬный интерес как МотиваЦия  
к исследователЬской деятелЬности

Как превратить интерес в проблему исследования или как 
заинтересовать проблемой исследования? Интерес противоположен 
очевидности. Очевидное, как известно, неинтересно. Интересное – 
неожиданное, новое, то, что дает новый взгляд и новое понимание. 
«Самая интересная теория – та, что наиболее последовательно 
и неопровержимо доказывает то, что наименее вероятно» [1]. 
Источником исследовательского интереса является особый взгляд 
или точка зрения, которая позволяет подвергнуть сомнению те вещи, 
которые кажутся само собой разумеющимися. Исследовательская 
проблема представляет собой не столько противоречие, содержащееся 
в самом явлении, сколько противоречие, которое исследователь 
способен увидеть в том или ином явлении.

Интерес к знаниям является движущей силой исследования. 
Некоторые люди отличаются особым интересом к науке. Интерес 
– сложное и очень важное понятие для человека. Это особенное 
качество, которое обеспечивает духовное богатство человека, это 
ценность, которая позволяет сделать важный выбор из окружающей 
нас действительности. Недостаточно исследовать общее понимание 
интереса, если мы не останавливаемся в одной из его важных областей. 
В отношении учебной деятельности непосредственное отношение к 
теме нашего исследования имеет познавательный интерес.

У человека разные интересы и существует несколько видов 
интересов. Отдельно следует остановиться на этих видах и 
определить их связь со сферой образования. Какие еще виды, кроме 
познавательного интереса, относящиеся к определенной нами области 
обучения, все еще требуют изучения, что оказывает оптимальное 
влияние на получение знаний.

Ключевые слова: интерес, исследование, познавательный интерес, 
исследовательский интерес, образование.
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COGNITIVE INTEREST INSPIRING FOR RESEARCH ACTIVITIES

How can I turn an interest into a research problem, or how can I get 
interested in a research problem? Interest is the opposite of evidence. The 
obvious is usually uninteresting. Interesting – unexpected, new, something 
that gives a new look and a new understanding. «The most interesting 
theory is the one that most consistently and irrefutably proves what is 
least likely» [1]. The source of research interest is a specific view or point 
of view that allows you to question those things that seem self-evident. 
The research problem is not so much a contradiction contained in the 
phenomenon itself, as a contradiction that the researcher is able to see in 
a particular phenomenon.

Interest in knowledge is the driving force behind research. One could 
also assume that some people simply stand out by the special interest they 
have – in science. Interest is a complex concept and very important for 
a person. This is a special quality that ensures the spiritual wealth of a 
person, it is a value that allows you to make an important choice from 
the truth that surrounds us. It is not enough to investigate the General 
understanding of interest, if we do not stop in one of its important areas, 
then in relation to educational activities that are directly related to the 
topic of our research – cognitive interest. Scientific interests often arise 
when an individual form of personality research is formed.

A person’s interests are diverse and there are several types of interests. 
It is necessary to focus on these types separately and determine their 
relationship with the field of Education. In addition to cognitive interest 
in the field of learning that we have identified, it is still necessary to study 
what other types of learning have the best effect on learning.

Keywords: interest, research, cognitive interest, research interest, 
education.
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аКСИОЛОГИЯЛыҚ ПаРаДИГманыҢ БІЛІм КЕҢІСТІГІнДЕ 
ҚұРыЛУыныҢ ӘДІСнамаЛыҚ нЕГІзІ

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының жаһандық білім 
беру кеңістігіне көшуі, жаһандану мүддесінде өзінің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын мемлекеттік құзыретпен және педагогикалық 
білім берудің аксиологиялық негіздері мен оның этнопсихологиялық 
ерекшеліктері арасындағы қайшылықтар мен сәйкессіздіктер 
анықталды. Зерттеу барысында философиялық білімнің аксиологиялық 
парадигмасы мәселесін жоғары этикалық және адамгершілік 
бағыттар, бұрынғы дәстүр бойынша тәрбиелеу арқылы шешуге 
болмайтындығы анықталды. Педагогикалық білім беру кеңістігінде 
өркендеп келе жатқан әлемдік ғылыми жетістіктердегі аксиологияның 
негізін іздеуде қоғамдағы екінші қазақстандық мәдени дәстүрлердің 
өзіне тән ерекшеліктерін қалай ескеру керектігіне назар аудару керек. 
Автор отандық және кеңес әдебиетіне практикалық талдау жүргізді, 
ғалымдардың еңбектерін қарастырды, бұл жұмыста қазақстандық 
мәдени дәстүрлердің өзіндік, ұлттық ерекшеліктері ескеріледі.  
21 ғасырдың басындағы жаңа философиялық дүниетаныммен зерделенген 
тарихи-мәдени және қазіргі заманғы ғылыми еңбектер матрицаларда 
көрсетілген Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесіне 
қатысты Л. С. Выготскийдің, А. Н. Леонтьевтің, Р. С. Немовтың, 
С. Л. Рубенштейннің, Ж. Аймауытовтың, М. Жұмабаевтың рухани 
құндылықтары таксономияны құру үшін негіз болып табылатынын, 
функционалдық сауаттылықтың генезисі айқындалғанын, оның 
семиотика, семантика, синтаксис модульдерін қалыптастырудың 
қозғаушы күші болып табылатыны дәлелденгенін көрсетеді. Мақалада 
рухани құндылықтарды білім беру мазмұнынан саралау кезінде 
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проблемалық, модульдік, кәсіби бағытталған технологиялар бірлігінде 
нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі қарастырылған.

Кілтті сөздер: аксиологиялық парадигма, әдістеме, құндылық, рухы 
жоғары тұлға, дүниетаным, өркендеу.

кіріспе
20 ғасырдың соңғы кезеңінде Қазақстан Республикасының педагогикалық 

білімнің жалпы жағдайында бір мәмлеге келмейтін үдерістер жиі-жиі 
көрініс беріп келеді. оның басты салдары – әлеуметтік-экономикалық, саяси 
мәселелердің бұрынғы шешілу үдерістерінің дағдарысқа ұрынып, алдыңғы 
білім беру кеңістігіндегі құндылықтардың-аксиологиялардың қажеттілікке 
жарамай қалуымен байланысты болған. байырғы, таптауырын педагогикалық 
білім идеясының белгісіздікке ұшырауы, мемлекеттің тарапынан материалдық 
базамен қамтамасыз ету мәнінің мүлдем инновациялық технологиямен 
жабдықталуы секілді радикалды өзгерістер білім кеңістігінде қызмет атқарып 
жүрген мамандардың шарасыздығын тудырды. 

бұрынғы дағдыға айналған дәстүрдегі құндылықтың орнына әлі түсініксіз, 
әртарапқа бағдарланған мұғалімдердің тағылымға жүгінбеген консервативті 
жалаң тәжірибесі арасында келіспеушілік, ғылыми әдіснамадан туындамаған 
негізсіз ой-пікірлер белең алып отырғаны қазіргі кезде белгілі болып 
отыр. отандық білімнің аксиологиясын анықтау мамандардың даярлығын 
ұйымдастыру арқылы шешілмек 20 ғасырдың орта шенінен бастап, соқпақ 
жолмен жұмыс жүргізу мүмкіндігінің жоқтығын сезінген білім кеңістігінде 
аксиология жайлы бірлі-жарым көріністер пайда бола бастауы.

Ұстаздық мәртебені игерудегі өткізілетін диагностика иерархиясы 
гимназия, мамандырылған дарынды балаларға арналған мектептер, лицей, 
жеке меншіктегі және т.б. түрлі-түрлі сападағы мектептердегі қызмет 
атқарушылардың кәсіби құзыретін арттыруға бағдар жасауы қиындық келтіреді. 
бұндай түйіні шиеленіскен көкейкесті мәселелерді шешудің өзі күні бүгінге 
дейін жалғасып келеді  [1].

Қазақстан Республикасының ғаламдық білім кеңістігіне өтуі, 
өзінің әлеуметтік-экономикалық жағдайының мемлекеттік құзырымен 
жаһанданудың мүддесімен унификациялау педагогикалық білім беру мен 
оны игерудегі аксиологиялық негіздегі парадигмамен алу қажеттігі мен оның 
этнопсихологиялық ерекшелігін ескеру арасында кереғар қайшылықтар 
айқындала түсті.

бұл жағдайда, аксиологиялық проблеманы шешуде тарихи желіге бағаммен 
қарап, этнобілім мен ойлау өнерінің құндылығы жайлы өз еңбектерімен 
антропологиялық-ізгілікті парадигмасын «асыл қазына» тұрғысында қалдырған 

кемелді тұлғалар, даналардың қазіргі білім мен ғылымға қосар үлесі зор. десек 
те, ол құндылықтардың өзі білім алушылардың санасына түпнұсқа тұрғысында 
қабылдануы қиындық келтіруде. Өйткені, білімді түсіну «рухы биік тұлға» 
келбетінде меңгерілуі қадағалануымен іске аспақ. жаңа Қазақстанға жаңа 
тұлғаны лайықтап даярлау басымды мәселе ретінде қарастырылуы көзделеді.

Мұндай парадигмалық ұстаным кең ауқымда білім философиясын 
қайтадан қалап, қоғамдағы білімді жаңғырту тұжырымдарына аксиологиялық 
парадигмаға ешқандай ескіні жамау, жаңғырту үдерістері көмек көрсетпейтіні 
біздердің зерттеулерімізде анықталды. Философиялық білімнің аксиологиялық 
парадигмасының мәселесін жоғары этикалық және гумандық бағыттар, 
бұрынғы дәстүрдегі тәрбие-тәлімдер шеше алмайтыны зерттеу барысында 
анықталды. аксиологияның негізін педагогикалық білім кеңістігінде 
өркендеткен әлемдік ғылыми жетістіктерден іздестірсек, екінші қазақстандық 
мәдени-дәстүрлердің қоғамдағы орныққан өзіне тән ерекшеліктерін қалай 
ескеру керектігіне мән берілуі тиіс. бір-біріне сәйкестейтін екі тараптағы 
мәселелердің арасындағы қиындық келер тұстарын қалай шешіледі деген 
салмақты сауалға жауап табу да шеберлікті қажет етеді.

жоғарыдағы сараланған қайшылықтарды шешу үдерісін тұғырлы іске 
асыруда 21 ғасырдың басында Қазақстан Республикасында рухани құндылыққа 
жаңа философиялық-педагогикалық жүйедегі дүниетанымды қалай өркендету 
керек? – деген мәселелік сауал туындады. аталып отырған көкейкесті мәселені 
нұсқалы шешудің амалдарын қарастыру көзделді.

Зерттеудің мақсаты: педагогикалық білім беру жүйесінде аксиологиялық 
парадигманың көрініс беруі және оның Қазақстан Республикасында 21 ғасырдың 
басында дамуына әдіснамалық негіздеме жасау. 

 Зерттеудің міндеттері:
1) зерттеудің тағылымдық-әдіснамалық негіздерін зерделеу;
2) зерттеу мазмұнының хронологиялық, кезеңдік жағдайын ашу, «рухани 

тұлға» келбетін тағылымдық маңызын анықтау;
3) отандық зерттеушілердің білімигертуші мен білімалушы арасындағы 

ұйымдасқан жұмыстың құндылығын айқындау;
4) таптаурын санаға бекіп қалған құнсыз ой-тұжырымдарды ысыру 

амалдарын зерттеген ғалымдардың тұжырымдарын сұрыптау, оған бағамдық 
рефлексия жасау;

Материалдар мен әдістер
зерттеуде келедей әдістер қолданылды: әдіснаманы тағылымдық талдауы, 

философиялық білім, психологиялық тарихи әдебиеттерді, нұсқалы-генетикалық 
әдіс; жүйе тұтастығын сақтау әдісі, жүйелеу, фактілерді жинақтау, құжаттармен 
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жұмыс, әдеби көздерді саралау, жобалау, үлгілеу, матрицаға салу, педагогикалық 
тәжірибені прагматикалық іскерлікпен байланыстыру әдісі, бағамдау әдістері.

нәтижелер және талқылау
Р. с. немов психология ғылымының білімалушыға әсерінің мол екендігін 

айқындаған. сезім мүшелерінің жүйке жүйесіне ықпал жасауы, тұлғаның зейін 
қоюы, ойлау үдерісінде басқа кеңістікке ауып кетпеюі, рефлексия жасаудың 
қажеттілігі, ішкі білім жию қабілеттілігі, өзінің психологиялық қабылдау 
үдерісін басқара алуы секілді көкейкесті мәселелерді игеруіне айрықша дәлелді 
тұжырымдар құрған. 

білімалушыға өмір сүру харакетіне қызмет етер білім мен тәрбиенің тұтас 
жүйесін қамтып, қажетсіну уәжін оятарлық оқу материалын әзірлеу сияқты 
үдерістік қызметтің субъектілік тұстарын ескеру оны алға ілгерілету тәсілдеріне 
маңыз берген [2].

с. л. Рубинштейн жалпы психологияның негіздеріне ерік-жігер, 
күш-қуат, басқару, тән мен жанның өрлеу амалдарын меңгеру, сана-
сезімнің пайдалы және зиянды тұстарына ғылыми дәйектемелер жасаған. 
білімалушының мүмкіндік шегін анықтап, соған сәйкес жүктеме жасаудың 
мәнін айқындаған. біліммен тәрбиелеудің мөлшерін нақтылы межемен 
меңгертудің амал-тәсілдерін ұсынған [3].

ж. аймауытов еңбегінде «жұлма жад» пен «пәлсапалық жад», «саңылау 
сезімдер», «соқыр сезімдер» тәрізді жұптық, қайшылықта келер психологиялық 
ұғымдардың балалар санасында орнығып, оның пайдалы тұстары ескерілмесе, 
жаттампаздық, бойкүйездік, тоғытарлық, көреалмаушылық, іштарлық, 
қызғаншақтық, еліктеушілік, сарандық, ашкөзділік, жемқорлық, парақорлық 
және т.б. қоғамға зиян келтірерлік қасиеттердің басымдықта болуына дәйектеме 
жасаған. гумандық, білімге тойымсыздық, адамгершілігі жоғары, мейірімділік, 
ұстамдылық, алғырлық, өзінің осал тұстарымен күресе аларлық, басқаларға 
қамқорлық жасау секілді асыл қасиеттердің білім мен тәлімнің интеграциясында 
келетініне маңыз берген. сонау 20 ғасырдың 20 жылдарында ағылшынша, 
орысша, шотландша, түркі тілдерінің барлық түрлерінше, қаазақша сөйлеудің 
ғылыми, ресми, мәдени, тұрмыстық нұсқаларын меңгерген ж. аймауытов 
джеймстің «психологиясын» қазақ халқының ұлттық ерекшелігіне үндестіре 
бейімдеп аударған [4]. бұл орайда, зерттеуші «индукция», «дедукция», 
«силлогизм», «синтез», «аналогын табу», «феноменін айқындау», «перцептив», 
«апперепсе» және т.б. ұғымдарды балалардың физио-психологиялық жас 
ерекшеліктеріне байланысты меңгерулері тұрғысында зерделегені бүгінгі 21 
ғасырдың да құндылығы демекпіз.

М. жұмабаев баланың абайлы болуын қымбатты құндылық деп есептеген. 
балаға мұғалім тарапынан әсер неғұрлым күшті болса, оның абайлы болуы 

соғұрлым нығая түсетініне мән берген. Әсердің жеке мүмкіндіктерге сәйкес 
болуына ерекше тоқталған. Әсердің түрлері көейіп кетсе, баланың болуы 
сейіле түседі деп түйіндеген. Әр нәрсенің терісқақ-тұстарының бар екендігін 
ескерген. М. жұмабаев баланың абайлы болмау салдарын жіктегені де бүгінгі 
классификатордан кем емес: баланың денесінің шаршауы қатты шаршаған 
адамда абай болу үдерісі жұмыс істемейтіні; ауаның тым бұзылуы, отырудан 
қажуы; ешбір қимылсыз қалған балада абай рефлексиясының жойылуы; бір 
іспен ұзақ уақыт шұғылданғанда абай болмауы; баланың бейғамдығынан абай 
болмайды [5].

Қорытындысында, зерттеуші абайдын көп мөлшерде болуы данышпандыққа 
апарады, өйткені абайдың ұдайы өркендей түсуі ол адамның терең, толық білімді 
болуына себепші, нәтижесінде ол данышпанды ерікті абай қасиеті орнығады 
деп ой-тұжырым жасаған.

біздер «суггетивті» ұғымын гештальт теориясымен деп түсіндіріп келсек, 
М. жұмабаев оны «суреттеу» категориясымен келтірген. Көрініс жоғалғанымен, 
оның әсерленуі, бейнесі зейінді балалардың, үлкендердің санасында «жазылып» 
қалатынына тоқталған. М. жұмабаевтың суреттеу мен әсерлену арасындағы 
айырманы төмендегі матрица құру арқылы ұсынып отырмыз (1-сурет).

индикаторы:
Әсерленуде жан қуаты, дене қуаты қатынасады

суреттеуде тек жан ғана қатысады
суреттеудің ассоциацияға жіктелуі
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сурет 1 – М. жұмабаевтың суреттеу үдерісінің ассоциацияғы жіктелуі

«тәрбиеші» мен «мұғалім» кәсібіне М. жұмабаев ұсталық шеберлігін 
өркендете алмаса, баланы меңгерген білімін өмір сүру үдерісіне тиімді 
қолдана алмайды деген уәж айтады.

ойлауды өркендетудің жолдарын үш түрлі сыңайда жіктеп береді, оны 
біздер төмендегі 2-суретке салып, ұсынып отырмыз.
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сурет 2 – ой үдерісін өркендетуі

ойлау үдерісін өркендету 2-суреттегі үш жолдары білімалушының жан 
қуатын өркендетуінің іргетасы екендігін бүгінгі модернизация кеңістігінде 
ең қажетті амал мен тәсіл, жол демекпіз.

л. с. Выготскийдің еңбегін бағалауда шетел зерттеушілері әртарапты 
пікірлер білдіріп, балалардың психологиясымен зерделеуді қолдамай, 
түпнұсқа ғылыми жұмысындағы құндылықтарға зер салмағаны өкінішті [6].

жалпы «баланың ішкі өзгерісінің сыртқа нышан бермеуі» деген 
көкейкесті мәселені шешудегі ғылымға енгізген рухани құндылықтары 
төмендегідей:

1) бүгінгі тілмен айтсақ, баланың ішкі өзгерістерінің шама-шарқынан 
асуы жас ерекшеліктеріне байланысты екендігін секірмелі тұрғыда деп 
дәлелдегені; оның 5 түрін бөліп көрсетеді: жаңа туған баланың дағдарысы, 
бір жасқа келгендегі дағдарысы, 3 жасқа, 7 жасқа және 13 жасқа келгендегі 
дағдарыстары;

2) әрбір жаңа дүниеге келген сәбидің арнайы әлеуметтік жағдайының 
дамуына тәуелділігі, бұл баланың әлеуметтік шынайылығы «дамудың негізгі 
көзі» деп қабылдаудың мәнділігі;

3) баланың жетілген, танымы талапқа сай өркендеген сыртқы белгісіне 
қарап анықтау басымдықта болып, оның ішкі жағдайының ескерілмейтінін 
дәлелдеуі;

4) ұдайы жетекке үйренген, ұжымдық жұмысқа бойұрған баланың 
интеллектуалды операцияларды дербес, өздігінен орындай алмаушылығын 
анықтағаны;

5) еліктеушіліктің де мінді құлыққа жататынына дәйекті дәлелдер 
түзгені;

6) бүгінгі «дамымалы оқыту жүйесі» деген ұғымның түп төркіні  
л. с. Выготскийдің ғылыми-психологиялық ынтымақтастық педагогикасының 
негізін қалағандығы;

7) «Интегральды тұлға құрылымы» ұғымының мәні неде? – деген 
диалектикалық сауалға жауапты зерттеуші былай құрғаны: «тұлға» туралы 
ой-бағамы – балалардың ең жоғары функцияларды орындай алу шеберлігі. 
аталып отырған функциялардың тұлға болмысына ауып отыруы, әлеуметтік 
тәртіпке интериоризациялық қатынастың көріністері әрбір жеке тұлғаның тек 
сол болмысқа қатысты жеке мүмкіндігінің ескерілуін қадағалау өнері;

8) «нақты адам психологиясы» деп аталатын еңбегінде Выготский тұлға 
болмысына диалектикалық идеялардың, ішкі ойлардың бір-бірімен күрес-
қайшылығы, динамикасының әртарапқа шашырауы, психикалық жағдайдың 
ұдайы ауспалылығы, функция мен ішкі түйсіктің өзгерітілімділігі адамның 
драмаға, трагедияға, коллизияға ұрынуының алғышарттары деп саралауы;

9) Выготский дж. брунердің «таңбалар әлемі» концепциясына талдау 
жасау барысында оны танымдық үдерісті-интериоризацияның бір бөлігі деп 
қарастырғаны айрықша құндылық. тұлғалқы болмысты сомдауда ұғымдардың, 
мазмұн жүйесі өрістерінің ілгерілеуінің, қажеттілікті айқындай алуының, 
эмоциясын басқаруын, іс-әрекетіне ие болуын, ойлау динамикасының өрлеуін 
тиімді тұрғыда іске асыру көкейкестілігіне екпін жасағаны.

Көріп отырғанымыздай, л. с. Выготскийдің аталып отырған 12 рухани-
психологиялық құндылықтары аксиологиялық парадигмамен бағалауға 
тұрарлық тұжырымдар деуге негіз бар. сараланып, трансформациямен берілген 
бұл құндылықтар тек 21 ғасырдың ғана емес болашақ ғасырларға да қызмет 
ететіні айдан анық.

Қоғамдық өзгерістер жаңа жүйе әкеліп, психикалық функцияның 
жаңа жиынтығы индивидтің жай-күйіне әсер етіп, ішкі көріністе айрықша, 
бұрын таныс емес заңдылықтар, өзара байланысты байламдар, оқысынан 
пайда болған түрлер сабақтастығы мен қозғалыстар туындайды. осындай 
психикалық бірегейлік тәртіпке (идентичность) л. с. Выготскийдің 
бірегейліктегі тұлғаның интеллектісі мен аффектісінің бірліктегі, 
интеграциядағы тұрпаты бүгінгі 21 ғасырдағы Қазақстан Республикасының 
білім жүйесіне айрықша құндылық, бұған білімберуші мен білімалушының 
жаңа философиялық дүниетанымы қызмет көрсетсе, онда аксиологиялық 
парадигманың өрістері өркен жаяры сөзсіз.

л. с. Выготский ілімінде жоғары жүйке жүйесінің барлық функциясының 
жұмыс жүргізу үдерістерін ұдайы көкейкесті мәселе ретінде қарау отбасынан 
басталады деген тұжырымы бүгінгі модернизация кеңістігінде проблемалары [7]. 
бұл орайда, зерттеушісәбилік дәуірден бастап баланың көретінді көрмейтінді, 



246 247

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

еститінді естімейтіні сияқты кемқор, жарымжан болып өспеуіне алдын-ала қам 
жасауды ұсынған. Мұнымен бірге әрбір сараланған жоғары жүйке жүйесінің 
тұтастық қағида негізіне жүгінген тұстарын қадағалау, бақылау қажеттігі 
дәлелденген. нәтижесінде, функцияаралық байланыстардың әрбір дербес 
қызмет түрлерінің жеке іс-әрекетін анықтаудың мәніне де зердемен қараған. 
біздер л. с. Выготскийдің дүниетанымдық тұжырымдарын аксиологиялық 
парадигма талабымен бағамдай келе төмендегідей матрицаны құруды жөн 
көрдік (3-сурет).

сурет 3 – л. с. Выготский еңбегіндегі ой-тұжырымдарының парадигмасы

ж. И. намазбаева [8], л. божович [9] еңбегіндегі білімалушының тәртібіне 
мінездемені беру барысында білімалушының ішкі пайымына түйісетіндей 
іс-әрекетті саралауды ұсынғанына көңіл бөлген. техникалық өрлеу деңгейін 
тұлғалыққа бағдарлауды іске асыратын тұтастық құрылым қалыптастыруға 
бағам жасағанына зерттеуіші екпін жасаған. л. божовичтің тұлғалық 
құрылымын тұтастық бағамда алуын анықтау және оның бағытын соған 
лайықтауына басымдық бергеніне зертеуші дәйектеме келтірген.

білім игеруші субъектінің тәртібін тұрақшылық негізде бағдарлау 
мәселесін шешу жайлы тұжырым жасаған шетел ғалымы г. олпорт [10] 
еңбегіндегі сыртқы ситуацияларға тәуелсіз болу еріктілігінің көкейкесті деуіне 
зерттеуші ж. И. намазбаева айрықша мән берген. бұл проблема 21 ғасырдың 
жан айғағы деп бағалаған.

автор, бұл орайда, тәрбиелеу үдерісіндегі психологиялық хал-
ахуалдың саналы, жүйелі, тұтасты мәнде жүргізілуіне әрбір тұлғаның табиғи 
қабілеттілігі мен студенттер тобының ерекшеліктеріне есеп жүргізіп (бақылау, 
байқау) әртарапты іс-шаралар жүргізуді ұсынған. тәрбиені психологиялық 
ғылым негізінде ұйымдастырудың амалдарын саралап, оған жүйелі түрде 
мониторинг өткізу нәтижеге кепілдік береді деп дәлелдейді. жалпыадамзаттық 
құндылықтардың қызметі ұлттық мәдениет сыңайында құрылуы, оның ішінде, 
ұлт тарихы, ұлттық дәстүр, салт сияқты рухани қуат көздері деген тұжырымы-
аксиологиялық парадигмаға бағыт берер түйіндеме. басқа зерттеушілердей, 
қазақстандық психолог-ғалым ж. И. намазбаева л. с. Выготскийдің мәдени-
тарихи теориясының аталған мәселені шешуге айрықша көмегінің бар екеніне 
мән берген. егер аталған теорияны тиімді пайдалансақ, онда «адам – табиғат», 
«адам – қоғам», «адам – құдырет», «адам – мәдениет» сықылды психикалық 
өрлеу динамикасының заңдылықтары аталған тұжырымдамалық мәнін ақтар 
еді дегені бүгінгі 21 ғасырдың жастарына қажетті қадам. дәстүрлі тәлімгерлік 
қызметте аталған екі қатынас заңдылығы жиі-жиі қарастырылып келді. ал 
үшінші және төртіншісі өте сирек назарға ілікті. олай болса, адам өз қабілетін 
өркендете ала ма? оның өмір сүру қарымы белгілі бір мәдени түрде ілгері 
жылжи ма? адам өзін белгілі мәдени кеңістікте өзінің құндылық екенін түсіне 
ме? Міне, біздің жастардың көпшілігі өзінің дарынды келбеттерін байқай 
алмай қалу себептері де осы екендігіне жол ашып берген  ж. И. намазбаева –  
л. с. Выготский әрбір адам әлеммен қарыс-қатынасқа түсуі міндет, сонда ғана 
онда мәдени-құндылықтар тұлғалық болмысын сомдайды деп ой қорытқан.

қорытынды
Қорыта келгенде ж. И. намазбаева мәдени, тарихи сана феноменінің 

ғылыми бағамдық қызығушылығы сана феноменінің ең қажеттілігіне айналғанда 
ғана тұлғасы этникалық, ұлттық сана арқылы қалыптасып өркендеуіне тұғырлы 
дәлел келтірген.

болашақ өмірдің жастары әлеуметтік-психологиялық өзара бір-бірімен 
байланыс құрып, оған халықтық, ұлттық құндылықтарға құрметпен қарауының 
маңызы сараланған. Әртүрлі ұлттық тәртіптің қолайсыз тұстарына нейтральді 
тұрғыда қабылдау, оңтайлы тұстарына қолдау көрсету халықтар арасындағы 
келеңсіздіктерден аман алып қалатынына ерекше мән берілген.

талданған, жаңа философиялық дүниетаныммен зерделенген тарихи-
мәдени және қазіргі 21 ғасыр басындағы ғылыми еңбектерден байқаған 
құндылықтарымыз л. с. Выготскийдің, а. н. леонтьевтің, Р. с. немовтың,  
с. л. Рубенштейннің, ж аймауытовтың, М. жұмабаевтың еңбектеріндегі бүгінгі 
Қазақстан Республикасының білім жүйесіне тигізер рухани құндылықтары 
матрицаға салынып, суггестивті тұстары таксономия құруға нысана болып, 
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функционалдық сауаттылықтың генезисі айқындалып, оның семиотика, 
семантика, синтактика блоктарының модуль құрауына қозғаушы күш екені 
дәлелденді. жалпы қазіргі мұғалімдердің қолданысындағы «функционалдық 
құндылықтың» туындау ғылыми генезисінің өрісінен ауытқып кетушілікті 
аңғару зерттеу барысында анықталды. ал «суггестивті» тек гештальт 
теориясымен ғана емес, л. с. Выготскийдің, М. жұмабаевтың еңбектерінде 
тереңнен зерттелгені бүгінгі білім жүйесіне аксиологиялық парадигманы құруға 
бірден-бір ғылыми негіз.
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Методологическая основа Построения 
аксиологической ПарадигМы  

в оБраЗователЬноМ Пространстве

В данной  статье выявлены противоречия и  несоответствия 
между переходом Республики Казахстан в глобальное образовательное 
пространство, необходимостью унификации своего социально-
экономического положения с государственной компетенцией в 
интересах глобализации и аксиологическими основами педагогического 
образования и его этнопсихологическими особенностями. В ходе 
исследования было установлено, что проблема аксиологической 
парадигмы философского знания не может быть решена высшим 
этическим и гуманным направлениями, воспитанием в прежней 
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традиции. В поисках основы аксиологии в мировых научных 
достижениях, процветающих в педагогическом образовательном 
пространстве, следует обратить внимание на то, как должны 
учитываться характерные особенности, заложенные в обществе 
вторичными казахстанскими культурными традициями. Автором 
был  проведен практический анализ отечественной и советской 
литературы, рассмотрены труды ученых, в данной работе 
учитываются специфические, национальные характерные 
особенности, заложенные казахстанскими культурными 
традициями. Проанализированные, изученные с новым философским 
мировоззрением историко-культурные и современные научные 
труды начала 21 века показывают, что духовные ценности  
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Р. С. Немова, С. Л. Рубенштейна, 
Ж. Аймауытова, М. Жумабаева, затрагивающие систему образования 
Республики Казахстан, которые показаны  в матрицах,  суггестивные 
аспекты являются основой для создания таксономии, определен 
генезис функциональной грамотности, доказано, что она является 
движущей силой формирования модулей семиотики, семантики, 
синтаксиса. В статье раскрыта возможность достижения 
результата в единстве проблемных, модульных, профессионально-
ориентированных технологий при дифференциации духовных 
ценностей из содержания образования.

Ключевые слова: аксиологическая парадигма, методология, 
ценность, личность с высоким духом, мировоззрение, процветание.
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METHODOLOGICAL BASIS FOR THE CONSTRUCTION OF  
AN AXIOLOGICAL PARADIGM IN THE EDUCATIONAL SPACE

This article reveals contradictions and inconsistencies between the 
transition of the Republic of Kazakhstan to the global educational space, 
the need to unify its socio-economic situation with state competence in the 
interests of globalization and the axiological foundations of pedagogical 
education and its ethnopsychological features. In the course of the study, 
it was found that the problem of the axiological paradigm of philosophical 
knowledge cannot be solved by the highest ethical and humane directions, 
education in the old tradition. In search of the basis of axiology in the 
world scientific achievements flourishing in the pedagogical educational 
space, attention should be paid to how the characteristic features laid down 
in society by secondary Kazakh cultural traditions should be taken into 
account. The author conducted a practical analysis of domestic and Soviet 
literature, reviewed the works of scientists, this work takes into account the 
specific, national characteristics laid down by Kazakh cultural traditions. 
Analyzed, studied with a new philosophical outlook, historical, cultural 
and modern scientific works of the beginning of the 21st century show 
that the spiritual values of L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, R. S. Nemov,  
S. L. Rubenstein, J. Aimauytov, M. Zhumabayev, affecting the education 
system of the Republic of Kazakhstan, which are shown in matrices, 
suggestive aspects are the basis for creating a taxonomy, the genesis of 
functional literacy is determined, it is proved that it is the driving force 
behind the formation of semiotics modules, semantics, syntax. The article 
reveals the possibility of achieving results in the unity of problematic, 
modular, professionally-oriented technologies in the differentiation of 
spiritual values from the content of education.

Keywords: axiological paradigm, methodology, value, personality 
with a high spirit, worldview, prosperity.
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ПРОБЛЕма ФОРмИРОВанИЯ зДОРОВОГО  
ОБРаза ЖИзнИ СТаРШЕКЛаССнИКОВ

Здоровье является основным фактором человеческой жизни, 
показателем качества его жизнедеятельности. В связи с увеличенной 
учебной нагрузкой наблюдается стойкая тенденция снижения уровня 
здоровья подростков. Интерес к теме состояния здоровья учащихся 
обусловлен тем, что настоящая возрастная группа является 
наиболее чувствительной к воздействию негативных факторов. 
Данная статья раскрывает проблемы формирования здорового 
образа жизни среди старшеклассников. Авторы статьи выявляют 
основные факторы, оказывающие негативное  влияния на здоровье 
старшеклассников, проблемы здоровьесбережения, указывают  на 
проблемы формирования положительного отношения к здоровью.  

Теоретико-методологической базой научного исследования 
выступают актуальность проблемы здоровья учеников старших 
классов.  Фактические данные собраны путем проведения 
анкетирования среди старшеклассников. В статье сделан обзор 
отечественной и зарубежной научной литературы по проблемам 
формирования здорового образа жизни детей подросткового 
возраста. Авторы указывают на необходимость ведения 
целенаправленной работы по формированию компетентности в 
здоровьесбережении. В статье раскрыты основные проблемы, 
влияющие на формирование здорового образа жизни подростка, 
показаны результаты анкетирования старшеклассников о здоровом 
образе жизни, на основе которых сделан вывод об отношении к 
здоровью у подростков.

Ключевые слова: здоровье, старшеклассники, фактор, 
здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии.

введение
В современной системе образования, как и во всем обществе, 

первостепенной задачей стоит сохранение здоровья человека. В 2020 году 
в Республике Казахстан принят Кодекс «о здоровье народа и системе 
здравоохранения».  статья 74 данного Кодекса провозглашает основные 
направления охраны общественного здоровья, указывает на необходимость 
«укрепления здоровья через формирование у населения медико-социальной 
активности и установок на здоровый образ жизни». Формирование здорового 
образа жизни – приоритетное направление в области политики государства. 
Физически и психически здоровое подрастающее поколение является 
основой здоровой нации, процветания ее будущего.

В связи с этим, важным является построение образовательного 
процесса на основе здоровьесберегающих технологий. сегодня существенно 
изменилась насыщенность школьного учебного плана: появились новые 
предметы, возрос объем изучаемого материала при сохранившемся объеме 
учебного времени, определяемого санитарными нормами и правилами. 
появляются изменения в сфере аттестации старшеклассников, проводятся 
промежуточные тестирования. Эти изменения влияют на старшеклассников, 
в особенности на их физическое и психическое здоровье. поэтому среди 
старшеклассников можно наблюдать быструю утомляемость, стрессы, что 
приводит к заболеваниям нервной системы и всего организма в целом. 
Целью данной статьи является исследование и выявление основных проблем, 
влияющих на формирование здорового образа жизни подростка.

Методы и материалы
здоровье человека является важнейшим фактором в социально-

психологической адаптации в современном мире. здоровье всегда 
выдвигается на первый план в любом возрасте и при любых условиях. 
современная статистика показывает, что уровень психофизического 
развития школьников вызывает тревогу за их настоящее и будущее. 

Факторы риска влияющие на физическое развитие  учащихся, 
рассматривает г. амгалан, И. г. погорелова [1]. о распространении факторов 
риска, отрицательно влияющих на здоровье старшеклассников пишут 
В. К. Юрьев, п. г. жирков [2]. авторская профилактическая программа, 
направленная на поддержания психического здоровья старшеклассников, 
чей возраст и статус предполагают множество стрессов представлена  
т. л. Чернышевой [3]. детский врач, невролог н. печатникова изучает 
нервные перегрузки, которые влияют на здоровье школьников [4].  
Методические аспекты оценки потенциального ущерба здоровью школьников 
рассмотрены в работах И. И. новиковой, Ю. В. ерофеева, а. В. денисова,  
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И. В. Мыльниковой [5]. Вопросы профилактики заболеваний, как показателя 
общественного здоровья, представлены   о. В. сенаторовой, В. а. Кузнецовым,  
а. с. труфановым [6].

проблема формирования здорового образа жизни рассматривается в 
трудах зарубежных ученых. W. Leslie; M. Mary (2020)  говорят о важности 
создания различных кружков по физической подготовке при онлайн обучении 
и при обучении в обычном формате [7]. авторами установлено, что онлайн-
обучение было статистически значительно более благоприятным для студентов 
с точки зрения обратной связи и отзывчивости учителя, понимания и интереса 
к содержанию и воспринимаемых положительных изменений в состоянии 
здоровья.  Luthar, suniya s.; Kumar, nina L.; Zillmer, nicole (2020) исследуют 
ответственность учителя и его влияние на психическое здоровье учащихся 
[8]. В своей статье Hughes, denise; Maiden, Kristin (2018) пишут о важности 
создания навигации в системе здоровья, создавания условий для медицинской 
грамотности в средних школах [9]. Kang, eunKyo; yun, young Ho (2020) в 
своей статье исследуют влияние на школьников различных, многомерных 
программ укрепления здоровья в школе на самооценку состояния здоровья 
учащихся. авторами было обнаружено, что участие в программах по 
укреплению здоровья связано не только с целевым состоянием здоровья, но 
и с другими аспектами субъективного здоровья [10]. fleming, Theresa M.; Lee, 
arier Chi Lun; Clark, Terryann C. (2018) в статье «Health and social difficulties 
in High school students Using High amounts of alcohol and drugs: Implications 
for screening»  поднимают вопросы о здоровье и социальных трудностях 
у старшеклассников, употребляющих большое количество алкоголя и 
наркотиков. Учащиеся с «высокой нагрузкой» сообщили о более плохих 
результатах для здоровья во многих областях, включая психическое здоровье, 
физическое здоровье, рискованное поведение и доступ к медицинскому 
обслуживанию [11]. Townsend, Lisa; Musci, rashelle; stuart, elizabeth; ruble, 
anne; Beaudry, Mary B. (2017) исследуют проблемы  школьного климата, 
депрессивной грамотности и стигматизации психического здоровья среди 
старшеклассников [12]. о важности разработки психического здоровья в 
школе говорят atkinson, Cathy; Thomas, george; goodhall, natasha (2019). 
авторы отмечают, что в сфере образования наблюдается растущий интерес к 
укреплению психического здоровья и благополучия. однако на сегодняшний 
день голоса молодых людей почти полностью игнорируются при разработке 
практик психического здоровья в школах [13]. 

проблемам сохранения здоровья детей и подростков Республики 
Казахстан и путей их решения посвящены исследования казахстанских 
ученых-медиков турдалиевой б. с., аимбетовой г. е., абдукаюмовой У. а., 

байсугуровой В. Ю., Мусаевой б. а. [14].  Использование здоровьесберегающих 
технологий  представлено в исследованиях абеуовой И. а. [15]. Вопросы 
профилактики табакокурения среди подростков освещены в работе 
Кунакбаева а. с. и татариновой г. ш. [16]. балгимбеков ш. а.  раскрывает 
современные тенденции в борьбе против вредных привычек среди детей 
подросткового возраста [17]. 

результаты и обсуждение
Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают 

актуальность данной проблемы в современном мире. здоровью детей в 
подростковом возрасте должны уделять внимание не только родители 
и ребенок, но и учителя, окружающие его взрослые. окружение 
старшеклассника в виде социума, его влияния будет определять  психическое, 
социальное здоровье подростка. подростковый возраст называют юностью. 
В начале подросткового возраста у юношей и девочек происходит 
физиологическое развитие, так называемое половое развитие. В этот период 
подросток чувствует стеснение по поводу внешности, многие дети становятся 
выше родителей, чаще смотрятся в зеркало, не выносят комментариев по 
поводу внешности. а  также у ребенка формируется уже свое четкое мнение, 
иногда рисуется идеал, которому ребенок пытается соответствовать. Чувство 
взрослости формируется в процессе усвоения морально-этических норм 
поведения. Этому способствует общение, особенно с взрослыми людьми, 
которые помогают сформировать чувство ответственности. при обсуждении 
данной статьи  было выявлено, что проблема формирования здорового образа 
жизни у старшеклассников зависит от ряда факторов, таких как отношения 
в семье, учебная нагрузка, которая за последние годы сильно увеличилась в 
связи с модернизацией программы обучения. поэтому, данное исследование 
имеет важное значение при оказании помощи в формировании здорового 
образа жизни у подростков. 

Результаты, полученные в ходе анкетирования, показывают, что 
среди подростков в области формирования здорового образа жизни 
имеются проблемы личного и социального характера.  25 % опрошенных 
подростков осознанно понимают, что не ведут здоровый образ жизни. 
спортом на постоянной основе занимаются лишь 10 из 24, что составляет 
40 %. подростки признают, что не придерживаются здорового питания. 
особую тревогу вызывают тот факт, что 50 % подростков имеют вредные 
привычки. К таким привычкам были отнесены: курение, употребление 
фаст-фуда, использование смартфонов большую часть времени. по данным 
анкетирования большая часть учеников устают после школы, что означает 
нагрузку со стороны учебного процесса. 
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сегодня необходим поиск путей  формирования здорового образа жизни 
среди детей школьного возраста. нездоровый образ жизни, неправильное 
питание и попустительское отношение к своему здоровью влечет  в будущем 
проблемы не только для самой личности, но и для  общества в целом.

дети старше 15 лет стараются быть самостоятельными, у них уже 
появляются мысли о самостоятельной жизни, появляются планы на будущее, 
они уже точно начинают определять свое будущее. они познают себя в 
общении с людьми. подростковый возраст довольно критический возраст, 
здесь формируются личностные ценности, то есть социализации личности, 
адаптации к групповым  нормам и требованиям. У детей формируется 
личностные ценности путем мотивации. Изменение ценностных ориентаций 
это тяжелый процесс. В первые годы жизни ребенок устанавливает связь с 
внешним миром только благодаря родителям,  позже становясь подростком, 
ребенок уже пытается сотрудничать со своими сверстниками, именно здесь 
ценности претерпевают изменения. Вступая в разные неформальные группы, 
ребенок может попасть под их влияние. Может начаться обесценивание 
собственного здоровья.  подростковый возраст- важный этап в жизни 
человека. В этом возрасте превалирует желание быть взрослым, отличаться 
среди сверстников. есть риск употребления алкоголя, табакокурение, 
наркотиков и незащищенных половых актов. поэтому здоровье обладает 
недостаточно важной ценностью в глазах подростка. подросток понимает, 
но пренебрегает своим здоровьем. 

состояние здоровья подростков в последнее десятилетие характеризуется:
– непрерывным  ростом хронических болезней;
– ростом заболеваний эндокринной системы, расстройством питания и 

нарушением обмена веществ, задержкой полового развития;
– увеличением уровня психических расстройств и расстройств 

поведения;
– болезнями костно-мышечной системы и соединительных тканей; 

болезнями мочеполовой системы;
– значительными отклонениями в формировании репродуктивного 

здоровья, ростом болезней, передаваемых половым путем;
– учащением девиантных форм поведения, подростков, преступностью, 

проституцией, бродяжничеством, социальным одиночеством, юным 
материнством;

– алкоголизация, наркотизация, токсическая зависимость.
с целью выяснения знаний об основных понятиях здоровья и 

здоровьесбережения нами проведено анкетирование среди учащихся 9 
классов  средней школы № 51, Кордайского района, жамбылской области. 

таблица 1 – анкета «здоровый образ жизни»
№ Вопрос да нет затрудняюсь 

ответить
Кол. % Кол. % Кол. %

1 ответье, что такое «здоровый образ 
жизни»?

 24 100 % - - - -

2 является ли твой образ жизни здоровым? 18  75 % 6 25 % - -
3 занимаешься ли ты спортом? 14 60 % 10 40 % - -
4 придерживаешься ли ты здорового 

питания?
8 35 % 12 50 % 4 15 %

5 Можно ли сказать что ты заботишься о 
своем здоровье?

8 35 % 14 60 % 2 6 %

6 придерживаешься ли ты установленного 
распорядка дня?

4 15 % 20 80 % 4 5 %

7 Имеешь ли ты вредные привычки? 6 25 % 12 50 % 6 25 %
8 Часто ли ты устаешь после уроков? 18 75 % 2 7 % 4 18 %
9 Часто ли вы болеете? 5 20 % 19 80 %

Результаты анкетирования представлены в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты анкетирования «здоровый образ жизни»

Всего в анкетировании приняли участие 24 человека, что составляет 
100 % от количества учащихся. по данным анкетирования было выявлено, 
что все учащиеся правильно понимают понятие «здоровый образ жизни» и 
дают ему определение.
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проводя эксперимент с учениками девятых классов средней школы 
было выявлено, что дети недостаточно следят за своим здоровьем. 
подростки больше увлекаются гаджетами, за которыми проводят большое 
количество времени. жизнь соременного подростка сосредоточена в 
виртуальной реальности,  проходит за телефонами и компьютерами.  дети 
перестали заниматься физической деятельностью, увлекательнее для них 
использовать социальные сети или смотреть фильмы или молодежные 
сериалы. засиживаясь за интересными сериалами, подростки употребляют 
газированные напитки и различную вредную пищу в больших количествах, 
что в итоге также приводит  к неправильному пищеварению и ожирению. В 
итоге, неправильное пищевое поведение сохраняется как привычка на всю 
жизнь. Многие программы и социальные сети представляют реальную угрозу 
для подрастающего поколения, так как в социальных сетях есть риск завести 
опасные, порой угрожающие жизни отношения или знакомства.  

период пандемии Covid 19 и переход на дистанционное обучение также 
очень сильно отразились на старшеклассниках и их проблемах со здоровьем. 
школьники постоянно используют компьютеры и телефоны, что сильно 
ухудшило их зрение.  проведение огромного количества времени в сидячем 
положении приводит к сколиозу и набору лишнего веса. дети стали жаловаться 
на то, что для них такая учеба дается очень тяжело. постоянное, многочасовое 
сидение за компьютерами очень сильный стресс для учеников. Упадок сил 
и постоянный нервоз, дети стали агрессивны и не имели желания делать 
какое-либо домашнее задание и дополнительные уроки. старшеклассники в 
этом возрасте очень нуждаются в общении с одноклассниками и друзьями, 
разделении интересов и различных активностей. 

одним из основных факторов, влияющих на здоровье старшеклассников 
является неблагополучие семьи экономического и психологического 
характера. К экономическому типу относится уровень доходов, плохое 
питание, неудовлетворительные жилищные условия.  неблагополучный 
психологический фактор семьи – это конфликты внутри семьи, многодетные 
семьи, неполные семьи, родители алкоголики и тд. семья является  основой 
каждого человека, особенно детей. Из-за нестабильной семейной ситуации 
зачастую подростки бывают агрессивными и более обидчивыми, чем 
подростки из благополучных семей.

питание – это один из важнейших факторов, влияющих на здоровье 
старшеклассника. очень важно получать достаточное количество витаминов, 
белков, правильных жиров, кальция. Часто можно заметить подростков с 
шоколадом, газированными напитками и едой быстрого приготовления. 
У подростков наблюдается выпадение волос, проблемы с весом. зачастую 

старшеклассники едят на бегу, или переедают, что приводит к гастриту и 
другим заболеваниям жКт. также стоит учитывать состояние питьевой воды. 

следующий аспект, который влияет на здоровье это стресс, которому 
подвергаются многие подростки. сильный стресс подростки могут ощущать 
из-за жестокости и насилия.  другими факторами могут быть семейные 
проблемы, к примеру, развод родителей, либо агрессивное поведение 
родителей, пьющие родители. 

негативными факторами могут быть проблемы в школе, конфликтные 
ситуации с учителями. В погоне за хорошей оценкой ученик начинает 
конфликтовать с учителем, доказывая свою правоту.  есть старшеклассники, 
на которых родители возлагают большие надежды относительно учебы, 
неоправдание которых приводит к сильному стрессу, иногда к суициду. 

особенности школьного процесса влияют на психическое, моральное 
и эмоциональное, особенно различные учебные нагрузки. помимо школы и 
родителей, стрессом могут служить, чаще у девочек, придирчивое отношение 
к своему внешнему виду, постоянные сравнивания с девочками, считая себе 
менее привлекательной или же полной, изнуряя себя диетами. еще одним 
важным моментом является половое воспитание. очень важно привить 
именно правильное, положительное отношение к половому развитию, 
предостеречь от ранних половых контактов.  Распространенная проблема – 
это осанка, больше 70 процентов страдают сколиозом.  причиной могут быть 
ношение в рюкзаке тяжелых книг, либо причина может быть слабость мышц.

состояние класса, как кабинета в целом, также имеет влияние на 
состояние здоровья школьника. например, несоответствие учебной мебели, 
стульев или столов, влияет на осанку, низкая освещенность кабинета портит 
зрение. а также правильный воздушный режим, постоянное проветривание 
кабинетов играет огромную роль. В целом в школе важен гигиенически чистый 
воздух, особенно в период респираторных заболеваний. Работоспособность 
школьника снижается, если он долго находится в помещении, которое не 
проветривается. Ребенок быстро утомляется и склоняется ко сну, если в 
помещении слишком тепло, поэтому важно чтобы температура воздуха 
оставалась в пределах 20 градусов для более благоприятного условия 
обучению. слишком прохладные кабинеты способствуют большой 
теплопотере и переохлаждению, что ведет к простудным заболеваниям. 
проветривание классов является наиважнейшим условием поддержания 
благоприятной среды обучения.

отрицательное влияние на эмоциональное здоровье старшеклассника 
оказывает ситуация «белой вороны» среди сверстников.  попадая негативную 
среду, чтобы быть «как все» или же наоборот с целью «выделиться 
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из толпы» подростки начинают употреблять спиртное, поверхностно-
активные вещества (паВ), курить.  Курение очень опасно, оказывает 
отрицательное влияние на успеваемость ученика, замедляет их физическое 
и ментальное развитие. В этом возрасте организму нужно много сил, 
энергии на развитие. И привычки, усвоенные в этом возрасте, переносятся 
и во взрослую жизнь. детский алкоголизм достаточно распространён в 
наши дни. причиной алкоголизма является положение в семье, а также 
общество воспитание является основной причиной алкоголизма. если 
ребенок должно воспитан, то соответственно, попадая в неправильную 
компанию, умеет избежать негатива и принять правильное решение. 
если есть забота со стороны родителей, то соответственно ребенок будет 
более спокойный и эмоционально уравновешанный. плохое отношение к 
школьнику, неуважительное отношение отрицательно влияет на психику 
и становится причиной употребление запретного. самым опасным для 
здоровья старшеклассника является наркомания.  причины наркомании 
могут быть личностные, психические отклонения, из-за которых подросток 
не может себя реализовать. В подростковый период происходят психические 
и физические изменения и поэтому в данном периоде легко создаются 
отрицательные формы поведения.

Физическая неактивность также является большой проблемой. 
подростки стали менее активны в физическом плане.  У них нет желания, 
а также времени заниматься каким- нибудь видом спорта. Многие секции, 
которые проводятся в школе именно по этой причине зачастую пустуют. 
Многие подростки, гоняясь за модой, посещают тренажерный зал, занимаясь 
силовыми нагрузками или фитнессом. Физическая активность крайне важна 
подрастающему поколению, поэтому желательно внедрять все физические 
секции или секции спорта в обязательном порядке.

если рассматривать отношения между педагогом и учеником, нередко 
можно стать свидетелем психологического давления на ученика со стороны 
учителя. Учитель должен понимать, что подростковая психика недостаточно 
устойчивая и подросток претерпевает множество изменений в своем возрасте 
и любая психологическое давление очень сильно отражается на ученике. 
Часто учителя угнетают детей, постоянно указывая на минусы ребенка, 
заставляя его выполнять огромное количество домашнего задания, говоря 
о том насколько важно быть всегда готовым к урокам. также у учителей 
появляются так называемые «любимчики», которых всегда хвалят, при этом 
занижая способности и оценки других детей.  Учитель должен проводить 
беседы, приводя примеры успешности сдачи экзамена других учеников, то 
есть нужно быть максимально компетентным в предоставлении информации.

выводы
здоровье подрастающего поколения, его сохранение и развитие являются 

первенствующими приоритетами нашей страны. одной из задач, стоящей перед 
системой образования и общества в целом является задача по формированию 
компетентности в здоровьесбережении. данное умение заключается в умении 
реализовывать идеи здорового образа жизни на практике, поддерживать 
культуру здоровья; быть ответственным за свое здоровье и здоровье других 
людей; способность к физическому развитию с помощью различных 
физических упражнений; умение психологического саморегулирования; 
способность к духовно-нравственному развитию; гармоничное физическое, 
психологическое и духовное развитие; свобода от различных зависимостей. 

У учащихся должно быть сформировано мировоззрение о том, что 
здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. здоровье является основным условием и залогом полноценной 
жизни. здоровье, целенаправленно сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает активную жизнедеятельность, работоспособность в 
профессиональной деятельности. одной из главных задач образовательного 
учреждения является формирование у подростков мотиваций и ценностей, 
связанных с занятием физической культурой и спортом, соблюдения режима 
дня и правильного питания.
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Жоғары сыныП оқуШыларының салауатты  
ӨМір салтын қалыПтастыру МӘселесі

Бұл мақала жоғары сынып оқушылары арасында салауатты өмір 
салтын қалыптастыру мәселелерін ашады. Денсаулық адам өмірінің, 
атап айтқанда балалардың, әсіресе жасөспірімдердің өмірінің негізгі 
факторы болып табылады, өйткені олардың жасында жасөспірімдер 
әсіресе әсер етеді. Мақала авторлары орта мектеп оқушыларының 
денсаулығына теріс әсер ететін негізгі факторларды, денсаулықты 

сақтаудың негізгі мәселелерін ашады және сипаттайды, денсаулыққа 
жағымды қатынасты қалыптастыру мәселелерін көрсетеді.  

Ғылыми зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізі жоғары 
сынып оқушыларының денсаулығы мәселесінің өзектілігі болып 
табылады.  Мақаланы жазу кезінде факторлық және социологиялық 
талдау әдістері қолданылады.  Нақты деректер жоғары сынып 
оқушылары арасында сауалнама жүргізу арқылы жиналды. Бұл 
зерттеудің маңыздылығы-жоғары сынып оқушыларының салауатты 
өмір салтын бағалаудың кешенді параметрлерін анықтау. Мақалада 
жасөспірім балалардың салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мәселелері бойынша отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге 
шолу жасалды.    Авторлар денсаулықты сақтауда құзыреттілікті 
қалыптастыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізу қажеттілігі 
туралы айтады. Мақалада жасөспірімнің салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға әсер ететін барлық негізгі мәселелер көрсетілген. 
Сондай-ақ, мақалада жоғары сынып оқушыларының салауатты өмір 
салты туралы сауалнамасының нәтижелері көрсетілген. Соның 
негізінде жасөспірімдердің денсаулығына жалпы көзқарас туралы 
қорытынды жасалды.

Кілтті сөздер: денсаулық, жоғары сынып оқушылары, фактор, 
денсаулық сақтау, денсаулық сақтау технологиялары.
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THE PROBLEM OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE  
OF HIGH SCHOOL STUDENTS

This article reveals the problems of forming a healthy lifestyle among 
high school students. Health is the main factor of human life, namely the 
lives of children, especially adolescents, since at their age adolescents are 
particularly susceptible to influence. The authors of the article reveal and 
describe the main factors that have a negative impact on the health of high 
school students, the main problems of health saving, point to the problems 
of forming a positive attitude to health.
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The theoretical and methodological basis of scientific research is 
the relevance of the health problem of high school students. When writing 
the article, the methods of factor and sociological analysis were used. 
The actual data was collected by conducting a survey among high school 
students. The significance of this study lies in the identification of complex 
parameters for assessing the level of healthy lifestyle of senior students. The 
article provides an overview of domestic and foreign scientific literature 
on the problems of forming a healthy lifestyle of adolescent children. 
The authors talk about the need for purposeful work on the formation 
of competence in health care. The article reveals all the main problems 
affecting the formation of a healthy lifestyle of a teenager. The article 
also shows the results of a survey of high school students about a healthy 
lifestyle. On the basis of which a conclusion is made about the attitude to 
health in adolescents in general.

Keywords: health, high school students, factor, health saving, health-
saving technologies.
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КУРСанТТаРДы ТӘРБИЕЛЕУДЕ ОТанДыҚ 
ПЕДаГОГИКаЛыҚ мұРаны ПаЙДаЛанУДыҢ ТИІмДІЛІГІ

Бұл мақала Қазақстан Республикасының профессор-оқытушылар 
құрамына, әскери жоғары оқу орындарының курсанттарына 
арналған, сондай-ақ жалпы танысу үшін және азаматтық, 
еліміздің жоғары оқу орындарының студенттері үшін пайдалы 
болады. Авторлар қазақстандық жастардың құндылықтар 
жүйесі мен өткен ұрпақ құндылықтарының айтарлықтай 
айырмашылығын көрсетеді. Жастардың құндылық бағдарлары екі 
негізгі аспектінің әсерінен қалыптасады: біріншісі - адамгершілік 
құндылықтарда, гуманизмде, адамгершілікте көрінетін рухани 
мазмұн. Жастардың құндылық көзқарастарына әсер ететін екінші 
аспект - индивидуализм, эгоизм, әлеуметтік желілердің ойлауға, 
ішкі рухани әлемге, психологиялық күйге, сондай-ақ материалдық 
құндылықтардың рухани құндылықтарға үстемдігіне теріс әсері. 
Қазақстан Республикасы Әскери жоғары оқу орындарының 
курсанттарын тәрбиелеуде этнопедагогикалық мұраны пайдалануды 
нақты жақсартуға мүмкіндік беретін тәжірибелік-эксперименттік 
зерттеу жүргізу жария етілді. Келесі көрсеткіштер көрсетті: 
курсанттардың үлгерімін, тәрбиесін және тәртібін жақсарту; 
этнопедагогикалық мұраның негізгі бағыттарының оң тәжірибесін 
игеру; үлкендерге құрмет көрсету, оқытушылармен қарым-қатынас 
жасай білу, сөйлеу этикасы мен мәдениетін сақтау; ұлттық өнер 
түрлерін ажырата білу (әдебиет, поэзия, ұлттық мәдениет, халық 
педагогикасы, бейнелеу өнері, «айтыс», қазақ музыкасы және т.б.) 
және олардың бай мәні мен мазмұнын бағалай білу.

Кілтті сөздер: қазіргі жастар, этнопедагогикалық мұра, 
педагогикалық эксперимент, әскери институт,тәрбие.
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кіріспе  
Қазақстан Республикасы әскери жоғары оқу орындарының курсанттары 

2000 жылдардың басында туған қазіргі жастар санатына, яғни Z буынына 
(ағылш.generation Z) (ағылш. Homelanders, Homeland generation, Zoomers 
немесе new silent generation) – әлемде шамамен 1997–2012 жылдар аралығында 
дүниеге келген адамдардың ұрпағы үшін қолданылатын термин. Қазіргі уақытта 
1-курс курсанттары, бұл 2003-2004 жылдары туған жастар, өз кезегінде әскери 
институттың 4-курс курсанттары, бұл 1999-2000 жылдары туған жастар, бұл 
олардың осы ұрпаққа жататынын растайды. ХХ ғасырдың 80-ші және 90-шы 
жылдарындағы әскери училищелердің бұрынғы курсанттарының ұрпақтарынан 
айырмашылығы, ол өмірге деген көзқарастарымен, адамгершілік рухани 
құндылықтарымен, патриотизм сезімімен, әскери қызметке деген көзқарасымен 
және т.б. өкінішке орай, адам тәрбиесі, адамгершілік құндылықтарының 
жаһандануына байланысты этнопедагогикалық мұра факторлары, мысалы: өз 
тарихын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді, туған жерін құрметтеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 
зерттеу объектісі Қазақстан Республикасында тұратын әртүрлі 

ұлттардың,17-ден 25 жасқа дейінгі Қазақстан Республикасы әскери жоғары 
оқу орындарының курсанттары болып табылады. зерттеу нәтижесінде 
жалпы ғылыми әдістер дәйекті түрде қолданылды: тәрбие, адамгершілік, 
этнопедагогикалық мұра, қазіргі Қазақстандық жастардың құндылық бағдары 
және т.б. саласындағы әртүрлі ғылыми және әдеби көздерді талдау және 
контент-талдау, әскери жоғары оқу орындарының курсанттарымен кезең-
кезеңмен, тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізілді, эксперименттік 
және бақылау топтарымен педагогикалық эксперимент жүргізілді, жиналған 
ақпарат дәйекті өңделді.

нәтижелер мен талқылау  
Қазіргі жастар, оның ішінде Қазақстан Республикасының әскери 

жоғары оқу орындарының курсанттары да – саяси, әлеуметтік және 
экономикалық өзгерістер кезеңінде туған және өскен ұрпақ. бұл әлемге 
деген көзқарасы, ұстанымы және құндылықтары бар жастар. Қазіргі 
уақытта қазақстандық жастардың құндылықтар жүйесі өткен ұрпақтың 
құндылықтарынан айтарлықтай ерекшеленеді. жастардың құндылық 
бағдарлары екі негізгі аспектінің әсерінен қалыптасады. олардың біріншісі-
адамгершілік көзқарастарда, гуманизмде, адамгершілікте көрінетін рухани 
мазмұн. жастардың құндылық бағдарларына әсер ететін екінші аспект 
соңғы онжылдықтарда үлкен өзектілікке ие болды – бұл индивидуализм, 
эгоизм, әлеуметтік желілердегі виртуалды байланыс, сондай-ақ материалдық 
құндылықтардың рухани құндылықтардан үнемі басым болуы [2].

 ғалым И. п. подласыйдың пікірінше, «педагогикалық эксперимент» 
– дәл ескерілетін жағдайларда педагогикалық үдерісті өзгертудің 
ғылыми-қойылған тәжірибесі» [3]. «педагогикалық эксперимент-бұл 
заңдылықтарды ашу және қолданыстағы тәжірибені өзгерту мақсатында 
зерттеушінің өзі зерттейтін педагогикалық құбылысқа белсенді араласуы». 
(Ю. з. Кушнер) 

 Өз кезегінде М. н. скаткин: «педагогикалық эксперимент – бұл таным 
әдісі, оның көмегімен педагогикалық құбылыстар, фактілер, тәжірибе 
зерттеледі», – деп атап өтті. педагогикалық эксперимент-бұл алдын-ала 
жасалған теориялық болжамдарды немесе гипотезаларды тексеру және 
негіздеу мақсатында мұғалімдер мен студенттердің педагогикалық іс-
әрекетін арнайы ұйымдастыру. (И. Ф. Харламов) [4].

1 жүргізілген эксперименттік жұмыс, яғни нәтижелер мен динамика 
зерттелетін процестің тиімділігін бағалау көрсеткіштерінің кестелері мен 
диаграммаларында жазылды және талданды.

 Әскери жоғары оқу орындарының курсанттарын тәрбиелеуде 
этнопедагогикалық мұраны пайдалану, яғни халық педагогикасына 
құрметпен қарау отбасылық ошақтан басталатынын, содан кейін бала 
балабақшада, жалпы білім беретін мектепте оқып, тәрбиеленетінін, «жас 
Ұлан» әскери мектептерінде білім алатынын, әскери институтта курсант 
болатынын тәжірибелік-эксперименттік зерттеу көрсетілді. Курсанттың 
болашақ отан қорғаушы офицері ретінде қалыптасуы әскери институттың 
қабырғасында дағдылар мен қабілеттер алу процесінде жүргізіледі.

 алдын-ала жасалған критерийлерге сәйкес, эксперимент барысында 
курсанттарды тәрбиелеуде этнопедагогикалық мұраны қолданудың 
бастапқы деңгейінің көрсеткіштері талданды, эксперименттік және бақылау 
топтарының құрамы зерттелді.

Эксперименттік зерттеудің барлық кезеңдерінде курсанттарды 
тәрбиелеуде этнопедагогикалық мұраны қолдану динамикасы туралы нақты 
түсінік алуға мүмкіндік беретін ақпарат өңделді, бұл келесі көрсеткіштер:

– курсанттардың тәрбиесі мен тәртіптілігін жақсарту;
– оқудың бірінші және екінші семестріндегі аралық және қорытынды 

аттестаттаудың емтихан сессиясының қорытындысы бойынша үлгерім 
нәтижелерін жақсарту;

– профессорлық-оқытушылық құрамның, бөлімше командирлерінің, 
тәрбие құрылымы офицерлерінің педагогикалық қызметін жетілдіру 
мақсатында этнопедагогикалық мұраның оң тәжірибесін меңгеру;

– үлкендерге, ата-аналарға, аталарға, әжелерге құрмет, оқытушылармен 
қарым-қатынас жасай білу, сөйлеу этикасы мен мәдениетін сақтау; ұлттық 
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өнер түрлерін ажырата білу (әдебиет, поэзия, бейнелеу өнері, «айтыс», қазақ 
музыкасы және т.б.) және оларды бағалай білу;

– салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптар мен жоралғыларды сақтау және 
құрметтеу, курсанттардың адамгершілік және рухани құндылықтарды 
сақтауы; 

– патриоттық сезімді арттыру: туған жерге деген махаббат, Қазақ 
халқынын батырларын, Ұлы отан соғысының, ауған соғысының 
батырларын, отан қорғаушыларын еске алу;

– курсанттардың тәрбие іс-шараларына қатысуы, Ұлы отан соғысы 
ардагерлерімен, тыл ардагерлерімен, оқшау соғыстар мен әскери 
қақтығыстар ардагерлерімен, ҚР ҚК ардагерлерімен патриоттық тәрбие 
бойынша кездесулерді жүргізу;

– курсанттардың әскери даңқ орындарына, тарихи орындарға, 
мұражайларға, музей-үйлерге бару жөніндегі іс-шараларға қатысуы, 
Қазақстан Республикасының танымал тұлғаларымен кездесуі;

– курсанттардың театрларға, мәдени жорықтарға, қазақ халқының 
өмірінен, сондай-ақ тарихи оқиғаларынан пьесалар мен театрлық 
қойылымдарды көруге қатысуы.

екінші кезең (2018 ж. мамыр – 2019 ж. шілде) – негізгі кезең. 
Курсанттармен белгіленген эксперимент оқудың екінші семестрі кезінде 
жүргізілді (2019 ж. мамыр-шілде).

Эксперимент жүргізу барысында алынған деректерді жинау, өңдеу, 
салыстыру және талдау этнопедагогикалық мұраны тәрбиелеуде қолданудың 
әсер ету деңгейі эксперименттік және бақылау топтарының курсанттарында 
бірдей (тең) деген қорытындыға әкеледі, бұл эксперименттік топтардың 
дұрыс таңдалуы мен орналасуын көрсетеді.

Эксперимент жүргізу барысында алынған нәтижелер қазақ халқының 
этнопедагогикалық мұрасына сүйене отырып, курсанттардың тәрбиесінің 
төмендеу деңгейін көрсетті. бұл жұмысты оқу процесінде жетілдіру 
қажеттілігі туындады, осы мақсатта қалыптастырушы эксперимент 
жүргізілді.

бұл мәселеде келесі іс-шараларды өткізуге көп көңіл бөлінгенін атап 
өткен жөн: -Қазақстанның «жас отан» жастар ұйымымен, «нұр отан» 
Халықтық-демократиялық партиясымен, жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқармамен, әскери институт орналасқан жердегі жергілікті 
атқарушы билік органдарымен өзара іс-қимыл жасау;

– барлық заманауи тәуекелдерді есепке ала отырып, Қазақстандықтардың 
рухани құндылықтарының жандануына бағытталған «Рухани жаңғыру» – 
бағдарламасын орындау; [5,6].

– курсантты жоғары адамгершілік ретінде тәрбиелеуде профессорлық-
оқытушылық құрамның, бөлімше командирлерінің дайындық деңгейін 
арттыру;

– курсантты адамгершілігі жоғары тұлға, өз елінің патриоты және үлгілі 
мінез-құлық эталоны ретінде тәрбиелеуде профессорлық-оқытушылық 
құрамның, бөлімшелер командирлерінің дайындық деңгейін арттыру;

– қазақ халқының этнопедагогикалық мұрасын пайдалану бойынша 
тәрбие жұмысын жүргізу бойынша тәрбие құрылымы офицерлерінің рөлін 
арттыру; 

– ұлттық бірегейлікті сақтау бойынша өзектендіру, өз тарихының, 
мәдениетінің, салт-дәстүрлерінің, әдет-ғұрыптарының және т.б. байлығын 
сақтау.

«Рухани жаңғыру» – бағдарламасына сәйкес қазіргі заманғы 
Қазақстандық мәдениет деңгейін көтеру.аталған зерттеуді жүргізуге әскери 
жоғары оқу орындары басқармасының офицерлері, Қазақстанның жастар 
ұйымдарының, жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарманың өкілдері, 
жергілікті атқарушы билік органдары, тәрбие құрылымдарының офицерлері, 
бөлімшелердің командирлері, әскери жоғары оқу орнының курсанттары 
тартылды. Қалыптастырушы эксперимент жүргізу кезінде алынған 
нәтижелер тұрақты талдаудан өтті, салыстырылды және әртүрлі әдістер 
мен әдістерді қолдану барысында алынған мәліметтермен толықтырылды.

Қазақ халқының этнопедагогикалық мұрасын пайдалану бойынша 
тәрбие жұмысын жүргізу бойынша тәрбие құрылымдарының офицерлерінің 
рөлін арттыру үшін келесі іс-шаралар өткізілді:

– «Курсанттарды рухани-адамгершілік тәрбиелеудегі этнопедагогикалық 
мұраның рөлі», «Қазақ, халық педагогикасының даму кезеңдері. Этностардың 
пайда болу заңдылықтары», «Қазақ білімінің дамуы мен қалыптасуы», 
«Қазақстан Республикасындағы ұлттық тәрбие»;

– әскери институт ауқымында бөлімше командирінің тәрбие және 
идеологиялық жұмыстар жөніндегі үздік орынбасарына конкурс өткізілді;

– рота, батальон командирлерінің орынбасарларымен тәрбие және 
идеологиялық жұмыстар, қазақ халқының этнопедагогикалық мұрасын 
пайдалану бойынша кәсіби дайындық сағаттарында сабақ өткізілді;

– тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарлары 
командирлерінің этнопедагогикалық дайындығына талдау жүргізілді, 
курсанттарды тәрбиелеу мәселелеріндегі оң және теріс тұстарын анықтау;

– «Қазақстанда тұратын әр түрлі халықтар мен ұлттардың халықтық 
педагогикалық мәдениетінің этнопедагогикалық негізі», «Қазақ хандығы 
кезеңіндегі ұлттық тәрбие», «Қазақ философ-ағартушыларының 
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көзқарастары мен өмір жолы», «Рухани жаңғыру» - барлық заманауи 
қауіп-қатерлерді ескере отырып, қазақ халқының рухани құндылықтарын 
жаңғыртуға бағытталған бағдарлама», «Қазақстанның Халық Қаһарманы-
сағадат нұрмагмабетов тұлғасының болашақ офицерлерді тәрбиелеудегі 
рөлі» тақырыптарында дәрістер өткізілді;

– бөлімше командирлерінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар 
жөніндегі орынбасарларының, курсанттарды тәрбиелеуде адамгершілік 
пен патриотизм сезімін және адамгершілік мінез-құлық үлгісін арттыру 
мақсатында практикалық тәжірибесі пайдаланылды;

– оқу-тәрбие процесінің, әскери тәртіптің, әскерлер қызметінің жай-
күйін қорытындылау кезінде ұжымдағы адамгершілік қатынастар туралы 
тармақ (мәселе) енгізілді; 

– ротаның (бөлімшенің) қоғамдық өміріне белсенді қатысатын, 
этнопедагогикалық мұраны қадірлеуге байланысты дөңгелек үстелдер, 
ғылыми-теориялық (практикалық) конференциялар, семинарлар, 
ғылыми жобалар, конкурстар сияқты іс-шараларға қатысатын курсанттар 
ынталандырылды;

– командирлердің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі 
орынбасарлар белсенді өмірлік ұстанымы бар, өз отанының тарихын 
қадірлейтін және құрметтейтін, өз елінің тағдырына бей-жай қарамайтын 
курсанттарды марапаттады;

Қазақстан Республикасының әскери жоғары оқу орындарының 
курсанттарын оқыту мен тәрбиелеуде этнопедагогикалық мұраның 
рөлін пайдалану шеңберінде қазіргі кезеңде эксперименттік топтардың 
курсанттарымен:

– «Халық тәрбиесін қалыптастырудың тарихи кезеңдері», «Қазақ 
этнопедагогикасының ғылыми – теориялық негіздері», «XIX ғасырдың II 
жартысындағы қазақ ағартушы-демократтарының қазақ этномәдениетіне 
көзқарастары» бөлімдері бойынша дәрістер курсын оқу;

– «Рухани жаңғыру» – қазақстандық жастардың жаңа рухани әлеуеті» 
тақырыбында дөңгелек үстелдер, әскери институттар курсанттары мен 
азаматтық жоғары оқу орындары студенттерінің қатысуымен «абайдың 
даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, жамбылдың жырлары мен Құрманғазының 
сиқырлы әуендері» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді;

– тәрбие жұмысы және жоспарлы сабақтар сағаттарында курсанттармен 
«Қазақстандық қоғам өміріндегі халық педагогикасының маңызы»; «Қазақ 
халқының ұлы батырлары» тақырыптарында рефераттар мен баяндамалар 
талқыланды.

тәрбие жұмысы және жоспарлы сабақтар сағаттарында курсанттармен 
«Қазақстан қоғамы өміріндегі халық педагогикасының маңызы», «Қазақ 
даласының ұлы батырлары», «Қазақ хандығының негізін қалаушылар–
жәнібек пен Керей» тақырыптарында рефераттар мен баяндамалар 
талқыланды. «жеті жарғы» қазақ даласының заңы», «Көпұлтты Қазақстан-
бейбітшілік пен келісім алаңы»; «Этнопедагогикалық мұраның отан 
қорғаушыларды тәрбиелеудегі рөлі»;

Ұлы отан соғысының ардагерлерімен, тыл, ауған соғысы, оқшау 
соғыстар мен әскери қақтығыстар ардагерлерімен, Қарулы Күштер 
ардагерлерімен кездесулер ұйымдастырылды; 

– оқу, әскери тәртіп, әскери қызмет озаттарына құрмет көрсету кештері 
өткізілді;

– Қазақстан Республикасының «жаңғыру жолы» - жастар ұйымымен, 
Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қозғалысымен және басқа да 
жастар ұйымдарымен курсанттарды адамгершілік тәрбиелеу бойынша 
бірлескен жұмыс жүргізілді;

– «жауынгерлік дос» атты курсанттық бөлімшелерде бірлескен жұмыс 
ұйымдастырылды»;

– взводтың, ротаның, батальонның үздік көшбасшысының озық 
тәжірибесін тарату жүзеге асырылды;

– әскери институт курсанттарының демалыс және мереке күндері 
мұражайларға, мұражай-үйлерге, мәдени орындарға, мекемелерге, 
көрмелерге баруы ұйымдастырылды;

– мәдени бағдарлама өткізілді-алматы қаласындағы Қазақстан 
Республикасының орталық мемлекеттік мұражайына бару.

Курсанттардың патриоттық сезімдерін дамыту және көтеру үшін 
тәжірибелік топтарда келесі іс-шаралар ұйымдастырылды:

– «Рухани жаңғыру» – мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында 
басқа да азаматтық жоғары оқу орындарының ғалымдары, оқытушылары 
мен студенттерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді;

– «Рухани жаңғыру» – кітап көрмелері өткізілді: ғалымдар, педагогтар, 
мемлекеттік, ғылым және мәдениет, көрнекті қоғам қайраткерлерін 
шақырумен рухани бағытта тәрбие жұмысы жүргізілді;

– с. сейфуллин, І. жансүгіров, б. Майлин сияқты қазақ зиялыларының 
көрнекті тұлғалары-педагогтарға арналған «Ұш бәйтерек» – атты дөңгелек 
үстел өткізілді;

– отандық киноөндірістің «Көшпенділер», «сұлтан бейбарыс», «жау 
жүрек-мың бала»-«жау жүрек-мың әскер», «жаулап алушының көлеңкесі» 
(«отырардың күйреуі»), «Қазақстан: Ұлы саяхаттар тарихы», «біржан сал», 



274 275

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

«Қыз жібек», «Моңғол», «біздің артымызда Мәскеу», «таңдау құқығынсыз», 
«пантераның үш рет секіруі», «Мергендер», «Мәншүк туралы ән», «десант», 
«сталинге сыйлық», «Менің астанам», «даладан үнқатысу», «алтыншы 
бекет» және т.б.

Қазақстан Республикасы әскери жоғары оқу орындарының курсанттарын 
тәрбиелеуде этнопедагогикалық мұраны пайдалану жөніндегі эксперименттік 
жұмыстың түпкілікті нәтижелері мен қорытындылары алдын ала, аралық 
және қорытынды өлшеулердің деректері негізінде шығарылды.

тұжырымдар 
Курсанттарды тәрбиелеуде отандық, педагогикалық мұраны 

пайдаланудың тиімділігі әскери институт жағдайында зерттеудің бастапқы 
кезеңінде қазақ халқының этнопедагогикалық мұрасына сүйене отырып, 
курсанттардың тәрбиесінің төмендеу деңгейін көрсеткенін көрсетеді. алайда 
курсанттармен тәрбиелік іс-шараларды өткізу бойынша тынымсыз жұмыс 
оқу үлгеріміне, әскери тәртіпке, жалпы мәдениетке, салт-дәстүрлерге 
құрметпен қарауға оң, жақсы әсерін тигізді.
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nurmagambetov] [Text] [electronic resource]. – UrL: https://elbasylibrary.gov.kz/ru/
news/narodnyy-geroy-no1-sagadat  nurmagambetov (date of application 28.01.2022).
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ЭФФективностЬ исПолЬЗования отечественного 
Педагогического наследия в восПитании курсантов 

Данная  статья  предназначена  для  профессорско-
преподавательского состава, курсантов военных вузов Республики 
Казахстан, а также будет полезной для общего ознакомления и для 
студентов гражданских, вузов нашей страны. Автор показывает 
существенное отличие системы ценностей казахстанской 
молодёжи от ценностей прошлых поколений. Ценностные 

ориентации молодёжи формируются под влиянием двух основных 
аспектов: первое – это духовное содержание, которое проявляется 
в нравственных ценностях, гуманизме, человечности.  Второй 
аспект, влияющий на ценностные взгляды молодёжи – это 
индивидуализм, эгоизм, негативное влияние социальных сетей на 
мышление, внутренний духовный мир, психологическое состояние, 
а также доминирование материальных ценностей над духовными. 
Освещено проведение опытно-экспериментального исследования,  
которое  позволило получить реальное улучшение в использовании  
этнопедагогического наследия в воспитании курсантов военных 
вузов Республики Казахстан. Показаны следующие показатели: 
улучшение успеваемости, воспитанности и дисциплинированности 
курсантов; усвоение положительного опыта основных направлений 
этнопедагогического наследия; уважение к старшим, умение 
общаться с преподавателями, соблюдение этики и культуры речи; 
умение различать виды национального искусства (литературу, поэзию, 
национальную культуру, народную педагогику, изобразительное 
искусство, «айтыс», казахскую музыку и др.) и умение оценивать их 
богатую сущность и содержание.

Ключевые слова: современная молодёжь, этнопедагогическое 
наследие, педагогический эксперимент, военный институт, 
воспитание. 
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THE EFFECTIVENESS OF USING THE NATIONAL PEDAGOGICAL 
HERITAGE IN THE EDUCATION OF CADETS

This article is intended for the teaching staff, cadets of military 
universities of the Republic of Kazakhstan, and will also be useful for 
general acquaintance and for students of civilian universities of our 
country. The author shows a significant difference in the value system of 
Kazakh youth from the values of past generations. The value orientations 
of young people are formed under the influence of two main aspects: 
the first is the spiritual content, manifested in moral values, humanism, 
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humanity. The second aspect affecting the value views of young people 
is individualism, selfishness, the negative impact of social networks 
on thinking, inner spiritual world, psychological state, as well as the 
dominance of material values over spiritual ones. The article highlights 
the conduct of an experimental study, which allowed to obtain a real 
improvement in the use of ethnopedagogic heritage in the education of 
cadets of military universities of the Republic of Kazakhstan. It showed the 
following indicators: improvement of academic performance, education 
and discipline of cadets; assimilation of positive experience of the main 
directions of ethnopedagogic heritage; respect for elders, ability to 
communicate with teachers, observance of ethics and culture of speech; 
ability to distinguish types of national art (literature, poetry, national 
culture, folk pedagogy, fine arts, «aitys», Kazakh music, etc.) and the 
ability to evaluate their rich essence and content

Keywords: modern youth, ethnopedagogical heritage, pedagogical 
experiment, military institute.

псИХолого-педагогИЧесКое сопРоВожденИе 
пРоЦесса ВоспИтанИя И обУЧенИя  

В оРганИзаЦИяХ обРазоВанИя
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КӘСІПТІК БІЛІм БЕРУ ПРОБЛЕмаСы РЕТІнДЕ БОЛаШаҚ 
мұҒаЛІмДЕРДІҢ КРЕаТИВТІ ӘЛЕУЕТІн ҚаЛыПТаСТыРУ

Қазақстандық білім беру мазмұнын жаңғырту кезеңінде 
оқиғалардың дамуын болжауға, проблеманы тұжырымдауға 
және күрделі педагогикалық шешімдер қабылдауға қабілетті, 
сондай-ақ басқаларды өзінің дұрыстығына сендіре алатын 
мұғалімдерді даярлауға деген қажеттілік артып келеді. Осыған 
байланысты болашақ педагогикалық білім бакалаврларының 
креативтілігін дамыту ерекше өзекті болып отыр. Тұлғаның 
креативтік әлеуетін қалыптастыру мәселесін гуманитарлық 
ғылымдардың бүкіл жиынтығының ең іргелі мәселелерінің бірі 
деп санауға болады. Біздің ойымызша, шығармашылық әлеуеттің 
компоненттік құрылымы, өзара әсер ету және компоненттерді 
өзара толықтыру мәселесі жеткілікті зерттелмеген. Болашақ 
педагогикалық білім беру бакалаврларының шығармашылық 
қабілеттерін дамыту процесі білімнің жеткіліксіз болуына, 
теориялық және практикалық маңыздылығына байланысты 
ғылыми негіздемені және әдістемелік қолдауды қажет етеді. 
Осыған байланысты болашақ мұғалімдердің креативтік әлеуетін 
жетілдірудің теориялық аспектілері және шығармашылықтың 
мәнін психологиялық-педагогикалық тұжырымдама ретінде 
зерттеудің жаңа парадигмалары зерттеледі. Тұлғаның креативтік 
әлеуетін дамыту мәселесі шығармашылық теориясында жетекші 
мәселе болып табылады және «шығармашылық», «шығармашылық 
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процесс», «шығармашылық белсенділік», «шығармашылық іс-
әрекет», «шығармашылық тұрғыдан өзін өзі көрсету» және т.б. 
сияқты категориялар арқылы ашылады. ЖОО студенттерінің – 
болашақ мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін қазіргі жағдайдағы 
педагогикалық құбылыс ретінде қарастыру идеясы негізделеді.

Кілтті сөздер: қалыптастыру, креативтілік, әлеует, болашақ 
мұғалімдер, жоғары мектеп, жағдай және тенденциялар.

кіріспе 
Университет жағдайында тұлғаның креативтік әлеуетін қалыптастыру 

проблемасы оның әртүрлі аспектілерін көрсететін мәселелер жиынтығын 
біріктіреді: тұлға тұтас интегралды жүйе ретінде, оның мәні мен осы 
жүйедегі орны, жоғары білім беру жүйесіндегі жоғары білікті маманның 
шығармашылық әлеуетін қалыптастыру ерекшеліктері. осыған байланысты 
болашақ педагогикалық білім бакалаврларының креативтілігін дамыту 
ерекше өзекті болып отыр.

зерттелетін тақырыптың өзектілігі мәселенің әлеуметтік-педагогикалық, 
ғылыми-педагогикалық және практикалық тұрғыдан маңыздылығымен және 
болашақ педагогикалық білім беру мұғалімдерін даярлау үшін жеткіліксіз 
дамығандығымен негізделеді.

осыған байланысты жаңа формацияның болашақ мұғалімінің  
«креативтік әлеует» деген жалпы ұғымымен аталуы мүмкін кәсіби және 
жеке қасиеттер жиынтығының қалыптасуын дамыту міндеті бүгінгі 
таңда ерекше өзектілікке ие. тұлғаның креативтік әлеуетін дамыту 
мәселесі шығармашылық теориясында жетекші мәселе болып табылады 
және «шығармашылық», «шығармашылық процесс», «шығармашылық 
белсенділік», «шығармашылық іс-әрекет», «шығармашылық тұрғыдан өзін 
өзі көрсету» және т.б. сияқты категориялар арқылы ашылады.

нәтижесінде ерекше, қайталанбас құндылықтар құрылатын шығар-
машылықтың жалпы мәселелерін ақыл-ой мен практикалық іс-әрекеттің 
айрықша түрі ретінде бэррон, боден, Хеннесси, штернберг және т.б. қарастырды. 

жоғарыда келтірілген зерттеулердің ғылыми маңыздылығына 
қарамастан, жалпы шығармашылық және шығармашылық әлеует 
теориясының аяқталмағандығын және сөзсіз ғылыми қызығушылық 
тудыратынын атап өтеміз. біздің ойымызша, шығармашылық әлеуеттің 
компоненттік құрылымы, өзара әсер ету және компоненттерді өзара 
толықтыру мәселесі жеткілікті зерттелмеген. біздің көзқарасымыз бойынша, 
смарт білімнің шығармашылық процестердің өнімділігін арттыруға және 
нәтижесінде шығармашылық әлеуеттің деңгейін арттыруға әсері туралы 

қосымша зерттеу жүргізу қажет. біздіңше, әзірге шашыраңқы элементтер 
түріндегі креативтік әлеуетті кешенді дамытудың педагогикалық жүйесін 
құру маңызды қажеттілік болып табылады. 

зерттеудің мақсаты: кәсіптік білім беру мәселелерін тиімді шешу үшін 
жоо студенттерінің креативтік әлеуетін дамытудың педагогикалық шарттары 
жүйесін теориялық негіздеу.

Міндеттері: 1) педагогика тұрғысынан «креативтік әлеует» ұғымын 
мазмұнды нақтылау мақсатында креативтілік теориясының негізгі 
ұғымдарының мазмұнын зерттеудің қазіргі заманғы тәсілдерін талдау;  
2) педагогикалық ортада креативтік әлеуетті дамыту үшін жалпы талаптарды 
тұжырымдау.

Материалдар мен әдістер
зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін кәсіби білім беру 

проблемаларын тиімді шешу стратегиясы ретінде болашақ мұғалімдердің 
креативтік әлеуетін дамыту бойынша теориялық-әдіснамалық талдау, 
философиялық, психологиялық, педагогикалық және әдістемелік зерттеулерді 
синтездеу және жүйелеу әдістерінің кешені пайдаланылды.

тұлғаның креативтік әлеуетін қалыптастыру мәселесін гуманитарлық 
ғылымдардың бүкіл жиынтығының ең іргелі мәселелерінің бірі деп санауға 
болады. Мұнда философия мен экономика, тарих пен психология, генетика 
мен физиология, педагогика мен эргономика ғылымдарының мүдделері 
ұштасады. Әрине, ғылыми танымның белгілі бір саласында «креативтік 
әлеует» ұғымының түсінігі әртүрлі мағынаға ие және әр жағынан (тақырыбына 
қарай, мақсатты нүсқауға, әдіснамалық негізге байланысты) қарастырылады. 
Мәселенің күрделілігін, көп өлшемділігін, сондай-ақ зерттеліп дайындалуының 
жеткіліксіз болуын ескере отырып, біз жеке тұлғаның шығармашылық 
әлеуетінің мәнін анықтаудың кейбір тәсілдерімен шектелеміз.

осы мәселе бойынша ғылыми әдебиеттерге жүргізілген талдау 
«шығармашылық әлеует» ұғымының нақты шекараларының жоқтығын 
анықтады. бұл термин көбінесе шығармашылық белсенділіктің синонимі 
ретінде қолданылады немесе оның мағынасы шығармашылық іс-әрекетке 
қатысты болады немесе ол шығармашылық қабілеттермен теңестіріледі. 
шығармашылықтың мәнін түсінбестен креативтік әлеуеттің табиғатын түсіну 
мүмкін емес және бұл мәселеде көптеген қарама-қайшы пікірлер, көзқарастар, 
теориялар және т.т. бар. 

зерттеушілердің көпшілігі шығармашылықты «сапалы жаңа 
материалдық және рухани құндылықтарды құратын адам қызметінің 
процесі» [1] ретінде «адамның белсенділігі мен тәуелсіздігінің ең жоғары 
формасы» деп белгілейді [2, 3].
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соңғы жылдары шығармашылық ұғымы көптеген ғылымдар талдаған 
тақырып болды. 

біздің зерттеуіміз үшін бұл анықтамада жаңалықтың, сонымен қатар 
шығармашылық процестің объективті де, субъективті де маңызы болуы өте 
қызықты.

Bashina T. f. шығармашылықты «туындаған мәселені бұрыннан белгілі 
тәсілдермен шешуге арналған, талап етілгеннен тысқары оның ең жоғары 
формасындағы ойлау», –  деп сипаттайды [4].

зерттеушілер g. n. Bozhkova, e. M. shastina, o. V. Kalimullina, shatunova 
o. V. «шығармашылық белгілі бір ақпаратты бағалауды оның дереккөздерінің 
беделімен байланыстырмай, өз бетінше дербес ойлауға қабілетті ақыл-ой 
иелеріне тән», – деп санайды [5].

p. I. Kartashov шығармашылықты жаңа құндылықтарды, соны идеяларды 
құруға, түбегейлі жаңалық ашуға немесе белгілі бір мәселені шешуді 
жетілдіруге бағытталған адам қызметінің формасы ретінде белгілейді [6, 7].

Кейбір авторлар бұл ұғымды өте кең түсіндіреді және тіпті оны «даму» 
ұғымымен теңестіреді. 

V. a. Kan-Kalik, n. d. nikandrov [8], «шығармашылық» ұғымын талдай 
отырып, оның сан алуан түрлері мендеңгейлеріне назар аударады. «сөздің кең 
мағынасында қолдансақ, шығармашылық немесе адамның ойлауы мен адам 
тәжірибесіне тән бірінші деңгейдегі шығармашылық – бұл адамның ойлау 
мен тәжірибесіне тән іс-әрекет, оның барысында: біріншіден, объективті 
шындықта жоқ заттар мен құбылыстар қалыптасады; екіншіден, адам жасаған 
материалдық және рухани шығармалар одан әрі дамиды және жетілдіріледі; 
үшіншіден, нақтылы нәрселерді субъективті қайта құрудың әдістері, 
формалары, құралдары жасалады. сөздің тар мағынасындағы шығармашылық 
немесе екінші деңгейдегі шығармашылық адамның ойлауына және адамның 
іс-әрекетіне жоғары талаптар қояды.

біздің зерттеуіміздің мақсаты үшін креативтілікті «өмір сүрудің жаңа 
образы  қажеттілігіне бейімделуге әрекет ету қабілеті» ретінде қарастыратын 
e. Chitsaz, M. Tajpour, e. Hosseini, H. Khorram, s. Zorrieh [9] ұстанымы 
маңызды болып табылады. авторлар кәсіби және педагогикалық қызметке 
қолданылатын ең маңызды қабілеттердің бірін бөліп көрсетеді.

біз жүргізген талдау көрсеткендей, креативтілік әрдайым адам іс-
әрекетінің бір түрі ретінде бөлектенбей, бірақ интегративті түрде олардың 
біртұтас бірлігінде көрінетін бірқатар маңызды белгілермен сипатталады. 

жұмыста біз шығармашылық міндеттерді шешу арқылы тұлғаның 
креативтік әлеуетін дамытуды қарастырамыз, сондықтан біз келесі 
тұжырымдаманы ұстанамыз: креативтілік – бұл жаңа құндылықтарды, жаңа 

идеяларды құруға бағытталған адам іс-әрекетінің формасы; бұл дегеніміз- 
түбегейлі жаңалықтың  ашылуы немесе белгілі бір міндетті шешуді жетілдіру. 
бұл сонымен бірге нәтижеге жету процесі, онда адам өзінің әлеуеттік күштері 
мен қабілеттерін жүзеге асырады және өзі дамиды. адам іс-әрекетінің кез-
келген саласындағы «креативтілік» критерийі бұрын белгісіз болған жаңаны 
жасау болып табылады. сонымен қатар, жаңалық фактісі ғылыми жаңалықпен 
немесе өнер туындысының пайда болуымен байланысты болмауы керек: 
бұрыннан белгілі нәтижеге қол жеткізудің ерекше жолы, міндетті қою және 
шешу, проблемалар, түсіндіру және т.т. іс-әрекеттер жаңа деп танылуы мүмкін.

80-ші жылдардың екінші жартысында жаңа бағыт – педагогикалық 
қызметті креативтік процесс ретінде зерттеу бағыты пайда болды. Кәсіби 
қызметі көптеген креативтік міндеттерді ұдайы шешу қажеттілігін талап 
ететін болашақ мұғалімнің креативтік әлеуетін дамытуға байланысты мынадай 
зерттеулер ерекше орын алды: 

– әртүрлі әлеуметтік-мәдени жағдайларда білім беру процесін 
ұйымдастыру; 

– оқу-тәрбие процесін жобалау, іске  асыру және түзету; 
– оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу (жеке бағдарламалар, авторлық 

курстар, эксперименттік оқулықтар және т.т.), оны білім беру мазмұнын 
қалыптастыру үшін қолдана білу; 

– оқу-әдістемелік кешендердің мазмұнын сараптауды жүзеге асыру; 
– авторлық эксперименттік оқу-әдістемелік кешендерді және т.т. әзірлеу 

және білім беру процесіне енгізу 
Мұғалімнің креативтік әлеуеті неғұрлым дамыған болса, оқушының 

жеке басының дамуы мен өзін-өзі дамыту процесінде тиімді көмек көрсету 
үшін шәкірттермен тиісті өзара әрекеттесудің дұрыс әдістері мен тәсілдерін 
табу оңайырақ болады. сондай-ақ, креативті адам, шығармашылық әлеуеті 
байқалмаған  адамдармен салыстырғанда, қарым-қатынаста тартымды екенін 
атап өткен жөн. ол адамдарды өзіне баурап, тартады, ал бұл жеке қасиет 
мұғалім мамандығы үшін маңызды.

бүгінгі таңда жоғары педагогикалық білім берудің өзекті міндеттері, 
біздің ойымызша, мыналар болып табылады:

- болашақ педагогтің кәсіби құзыреттілігінің маңызды психологиялық 
компоненттерін дамыту; 

- студенттің гуманитарлық мәдениетін дамыту, ол жеке тұлғаның өзін-өзі 
дамытуына ықпал етеді, «оның алдында тұрған проблемалардың жаһандық 
сипатын көре білуге мүмкіндік береді»; 

- студенттердің философиялық, шығармашылық, ізденушілік ойлауын 
қалыптастыру.
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бұл дегеніміз, теориялық тұрғыдан да, практикалық жағынан да 
мұғалімнің әр қадамын, оның әр іс-әрекетін суреттеп көрсету, барлық өмірлік 
жағдайларға рецепт беру мүмкін емес.

демек, педагогикалық міндеттердің басым көпшілігін шешу 
шығармашылық мәселе болып табылады, міне, сондықтан, тұтас алғанда, 
мұғалімнің шығармашылық кәсіби-педагогикалық қызметі туралы айту керек.

Зерттеу нәтижелері және талқылау
Қазіргі уақытта креативтіліктің мәнін анықтауға көзқарастардың екі тобы 

бөлінеді: а) ішкі тұлғалық көздерді іздеуге және жеделтетуге бағытталған 
тәсілдер; b) шығармашылық процесті ұйымдастыруға бағытталған тәсілдер. 
бірінші топқа психоанализ, психометрия, гуманистік психология тұрғысынан 
шығармашылықты қарастыратын тәсілдер кіруі мүмкін. осы тәсілдердің 
маңыздылығын төмендетпей, бұл бағыт ұсынылған зерттеу шеңберінен тыс 
екенін атап өтеміз.

біздің ойымызша, креативтілікті процесс ретінде қарастыру неғұрлым 
қызықты. процеске бағытталған тәсілдер тобына адамның шығармашылығы 
мәселенің шешімін іздестіру процесінде қашық ассоциацияларды табу 
қабілетінің нәтижесі деп санайтын ассоционистер ұстанымын жатқызуға 
болады. гештальт психологиясы бойынша шығармашылық ойлау логикалық  
емес, қадамдық әрекеттер де емес және жеке дара асссоциациялар да емес, 
тұтас жағдайды неғұрлым нақты қайта құрылымдау болып табылады.

егер шығармашылық белгілі бір ерекшелігі бар және жаңаны құруға 
әкелетін процесс ретінде түсінілсе, онда креативтік әлеует адамның ішкі 
ресурсы ретінде қарастырылады.

логика мен шығармашылықтың өзара әрекеттесу ерекшелігіне  
r. g. rezakov назар аударады [10]. шығармашылық қабілеттерді дамытатын 
бағдарламалар құрудың әртүрлі тәсілдері белгілі. бұл бағдарламалардың 
басым көпшілігі креативтіліктің белгілі не өзге де бір түрлерін  дамытуға 
бағытталған [11]. торранс шығармашылық қабілеттің осындай элементін 
дивергентті ойлау ретінде жаттықтыруды мойындады, сондықтан оның 
әдістемесінің негізін қалаған жетекші идея сыртқы шектеулер мен ойлау 
стандарттарын еңсеру идеясы болды [12]. 

сонымен қатар біз шығармашылық әлеуетті іске асырудың тиімділігін 
арттырудың жаңа факторын, атап айтқанда, тұлғаның коммуникативтік 
компонентін енгізу арқылы ұсынылатын әдістемелер шеңберін кеңейтеміз.

Эксперименттің мақсатын осылай нақтылау оның барысында шешілетін 
міндеттер шеңберін анықтайды.

бірінші міндет – студенттердің креативтілік және шығармашылық 
процесс туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. арнайы курс түрінде 

ұсынылған эксперименттің гносеологиялық негізі үш типті білімді қамтиды: 
тұжырымдамалық, нақты пәндік және процедуралық-психологиялық білім.

бұл проблемаларды көру, мақсаттар қою және бағалау, шешімдер 
нұсқаларын таңдау, жағдайдың дамуын болжау, сценарийлер құру, шешімдерді 
ұжымдық іздеуде өзара әрекеттесу қабілетіне байланысты.

бұл мәселені шешуге жалпы тұлғаның креативтілігін және әсіресе 
оқу-педагогикалық мәселелерді шығармашылық тұрғыдан шешу қабілетін 
дамытатын тренингтер арқылы қол жеткізіледі.

Үшінші міндет – студенттердің шығармашылық процестерді катализдейтін 
қолайлы коммуникативтік орта құру дағдыларын дамыту.

студенттер – болашақ мұғалімдер шығармашылығының эвристикалық 
құрауышын дамыту бойынша біз ұсынатын сабақтар жүйесінің негізі 
«тұлғаның креативтік әлеуетін дамыту» арнайы курсы болып табылады. 
Креативтіліктің логикалық құрауышын дамытатын шешім қабылдау 
технологиясы бойынша практикум біздің жұмысымыздың үшінші буыны 
болып табылады.

қорытынды
Қазіргі заманғы шындыққа сүйене отырып, жоғары оқу орындарындағы 

педагогикалық білім бакалаврларын кәсіби және педагогикалық даярлаудың 
басты мақсаты – шығармашылық даралыққа және ерекше креативтік ойлау 
қасиетіне ие тұлғаны дамыту. жақсы түлектер деп аталу үшін тек арнайы білім 
алу жеткіліксіз, жеке тұлғаның талаптылығына, шығармашылық әлеуетіне 
сәйкес келетін қасиеттерінің дамуын ескеру қажет. 

Мұның бәрі, біздің ойымызша, қызметі креативтіліксіз, өзгешеліксіз 
болмайтын және шығармашылық әлеуетті іске асырусыз мүмкін емес 
педагогикалық білім бакалаврларын даярлауда көрініс табуы керек. 
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ФорМирование креативного ПотенЦиала  
БудуЩиХ учителей как ПроБлеМа 

ПроФессионалЬного оБраЗования 

В период модернизации казахстанского содержания образования 
возрастает потребность в подготовке учителей, способных 
прогнозировать развитие событий, формулировать проблему и 
принимать сложные педагогические решения, а также уметь убеждать 
их в своей правоте. Процесс развития творческих способностей будущих 
бакалавров педагогического образования требует научного обоснования 
и методического обеспечения в связи с недостаточностью знаний, 
теоретической и практической значимостью. В этой связи исследуются 
теоретические аспекты совершенствования креативного потенциала 
будущих учителей и новые парадигмы исследования сущности 
творчества как психолого-педагогической концепции. Обосновывается 
идея рассмотрения творческого потенциала студентов вузов – будущих 
учителей как педагогического явления в современных условиях. Авторы 
ранжировали компоненты творческого потенциала и определили 
компоненты, наиболее подверженные учебно-педагогическому 
воздействию. Сформулированы требования к социально-педагогической 
среде и формам обучения, наиболее способствующим развитию 
творческого потенциала. 

Ключевые слова: система ценностей; студенты; высшие учебные 
заведения; анализ; научные статьи; состояние и тенденции.
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FORMATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE 
TEACHERS AS A PROBLEM OF PROFESSIONAL EDUCATION

In the period of modernization of the Kazakhstani educational content, 
the need for training the teachers capable of predicting the development of 
events, formulating a problem and taking difficult pedagogical decisions, 
and also be able to convince others that they are right, increases. The process 
of developing the creative abilities of future bachelors of pedagogical 
education demands scientific substantiation and methodological support 
due to insufficient knowledge, theoretical and practical significance. 
Therefore, the theoretical aspects of improving the creative potential of 
future teachers and new paradigms for the research into the essence of 
creativity as a psychological and pedagogical concept are investigated. 
The idea of considering the creative potential of university students, future 
teachers, as a pedagogical phenomenon is viewed in modern conditions. 
The authors have ranked the components of creativity and identified the 
components most susceptible to educational and pedagogical impact. 
Requirements for the social and pedagogical environment and forms of 
education that are most conducive to the development of creative potential 
are formulated.

Keywords: formation; creativity; potential; future teachers; high 
school; conditions and tendencies.
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О СОзДанИИ ОБРазОВаТЕЛЬныХ ПРОГРамм 
ПРИКЛаДнОГО БаКаЛаВРИаТа В РЕСПУБЛИКЕ 
КазаХСТан (К ПОСТанОВКЕ ПРОБЛЕмы)

В настоящее время в условиях модернизации образования в 
Республике Казахстан весьма актуальной становится проблема 
разработки образовательных программ прикладного бакалавриата. 

В статье на основе анализа нормативно-правовых документов и 
изучения зарубежного опыта реализации образовательных программ 
прикладного бакалавриата рассматриваются возможности их 
внедрения и успешного функционирования в Республике Казахстан. 

По мнению авторов, одним из путей реализации рассматриваемой 
проблемы является разработка и внедрение научного проекта, 
реализуемого в рамках конкурса грантового финансирования МОН 
РК. В работе освещаются возможности реализации учеными 
вузов научного проекта на тему «Теоретико-методологические 
основы проектирования образовательных программ прикладного 
бакалавриата для организаций ТиПО в Республике Казахстан» на базе 
Педагогического высшего колледжа им. Б. Ахметова (г. Павлодар). 
Реализация педагогического эксперимента, проводимого в данном 
колледже с целью разработки модели образовательной программы 
прикладного бакалавриата, будет способствовать внедрению данных 
программ в образовательный процесс современного Казахстана.

Авторы пришли к выводу, что результаты исследования, 
проведенного в рамках проекта, и полученные экспериментальные 
данные внесут значительный вклад в модернизацию педагогического 
образования Республики Казахстан. 

Ключевые слова: бакалавриат, прикладной бакалавриат, 
образовательная программа прикладного бакалавриата, педагогическое 
образование, образовательный процесс.

Внутренние ключевые слова: модернизация образования, 
реформирование образования, модель образовательной программы.

введение
актуальность проблемы создания образовательных программ прикладного 

бакалавриата очевидна. Внедрение программ прикладного бакалавриата 
обеспечит интеграцию образовательных программ различных уровней 
образования, предусматривающих серьёзную теоретическую подготовку и 
овладение практическими навыками работы на производстве по уровням 
квалификации (учитель начальных классов, бакалавр образования, прикладной 
бакалавр). однако, несмотря на актуальность, практическую и теоретическую 
значимость, на сегодняшний день до сих пор отсутствует учебно-методическая 
документация, регламентирующая реализацию образовательных программ 
прикладного бакалавриата, не выявлена и не описана целостная концепция 
разработки образовательных программ прикладного бакалавриата, не 
определены методологические основы их реализации.

Между тем, актуальность исследования проблем проектирования и 
внедрения программ прикладного бакалавриата обусловлена серьезными 
вызовами в сфере профессионального образования: 

– незавершенностью формирования механизмов инновационного 
развития общества и экономики; 

– отсутствием нормативно-правовой базы в отношении проблем 
создания программ прикладного бакалавриата; 

– снижением практической ориентированности выпускников 
бакалавриата при повсеместном переходе к уровневой системе непрерывного 
образования; 

– резким увеличением затрат и потерь на всех уровнях, связанных с 
необходимостью доучивания и переподготовки выпускников; 

– замедленным введением в вузах образовательных программ, 
соответствующих запросам рынка, профессиональным стандартам и личным 
устремлениям выпускников; 

– необходимостью сокращения сроков адаптации молодых специалистов 
к требованиям профессиональной деятельности; 

– необходимостью предотвращения безработицы молодых выпускников.
Целью настоящей работы является анализ и оценка проблемы 

проектирования образовательных программ прикладного бакалавриата для 
организаций типо Республики Казахстан, определение путей реализации 
научного проекта по данной проблеме, описание возможностей внедрения 
и реализации образовательных программ прикладного бакалавриата. 
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дальнейшие исследования по проекту будут способствовать 
законодательному регулированию и разработке нормативно-правовых основ 
развития прикладного бакалавриата в системе педагогического образования, 
а также внедрению образовательных программ прикладного бакалавриата в 
образовательный процесс современного Казахстана. 

Материалы и методы
В первую очередь, нами был произведен анализ нормативно-правовых 

документов в области нормативного сопровождения прикладного 
педагогического бакалавриата в Республике Казахстан. 

задачи исследования обусловили использование следующих методов 
исследования:

– описательный метод (анализ и синтез, систематизация и сравнение 
научно-теоретической, учебно-методической литературы по теме 
исследования); 

– социолого-педагогический метод (наблюдение, беседы с учителями); 
– экспериментальный (опытно-поисковая работа, организация и 

проведение педагогического эксперимента).
представленные методы применялись в изучении и обработке научных 

источников, современных достижений в области разработки образовательных 
программ прикладного бакалавриата. 

данная проблема практически не исследована в Республике Казахстан, 
в нормативных документах нет законодательных актов, устанавливающих 
требования, а также методику разработки образовательных программ 
прикладного бакалавриата. В этом, несомненно, состоит научная новизна 
исследования. В условиях модернизации казахстанской системы образования 
проблемы проектирования и внедрения образовательных программ 
прикладного бакалавриата стали актуальной проблемой, так как в ее решении 
пересекаются интересы государственной политики, образовательных 
организаций и работодателей. 

Вопрос о прикладном бакалавриате впервые был затронут в законе 
Республики Казахстан «об образовании» [1]. однако на сегодняшний 
день в образовательных учреждениях Республики Казахстан практически 
отсутствует нормативно-правовая база для реализации практико-
ориентированных программ прикладного бакалавриата.

широкого спектра документов нет и в организациях образования 
Российской Федерации. В имеющихся документах нет однозначности 
в решении проблемы прикладного бакалавриата, хотя в них четко 
сформулированы основные достоинства образовательных программ [2, 3, 4, 5]:

– ориентация на потребности работодателя; 

– расширение возможностей выпускников в трудоустройстве и 
повышении их конкурентоспособности на рынке труда; 

– практико-ориентированность, в том числе смещение баланса 
теоретической и практической подготовки в рамках государственного 
общеобязательного стандарта в пользу второй; 

– внедрение и использование новых образовательных технологий (сетевые 
формы реализации образовательных программ, базовые кафедры) и др. [4].

среди объективных причин, препятствующих решению проблемы 
проектирования и внедрения прикладного бакалавриата, является то, что 
создание прикладного бакалавриата в Республике Казахстан является 
инновационной проблемой, хотя эта проблема является весьма привычной 
для западного мира комбинацией академического и прикладного 
бакалавриата. одной из целей создания прикладного бакалавриата является 
стремление поднять статус университетского образования, приравняв к 
высшему образованию некоторые специальности техникумов и колледжей, 
соответствующие инновационному развитию страны. 

В Республике Казахстан отношения в сфере образования регулируются 
Конституцией РК, законом «об образовании РК», а также отдельными 
положениями законодательных актов, затрагивающими вопросы 
образовательной деятельности. В систему подзаконных нормативных 
правовых актов об образовании входят Указы президента Республики 
Казахстан, постановления правительства Республики Казахстан, приказы 
Министра образования и науки Республики Казахстан, а также постановления 
коллегий Министерства образования и науки Республики Казахстан.

так, подготовка специалистов по программе прикладного бакалавриата 
предусмотрена в системе послесреднего образования, законодательную основу 
функционирования которого обеспечивает статья закона РК «об образовании»:

– образовательные программы послесреднего образования направлены 
на подготовку квалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего 
звена и прикладного бакалавра из числа граждан, имеющих среднее 
образование (общее среднее или техническое и профессиональное).

– содержание образовательных программ предусматривает изучение 
интегрированных, модульных программ технического и профессионального 
образования и отдельных дисциплин бакалавриата [6].

по завершении обучения и прохождения итоговой аттестации 
обучающимся присваивается квалификация «специалист среднего звена», 
«прикладной бакалавр».

В законе «об образовании» отмечено, что: 
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1 образовательные программы послесреднего образования реализуются 
в колледжах и высших колледжах.

2 подготовка специалистов по образовательным программам 
послесреднего образования осуществляется по специальностям, перечень 
которых утверждается уполномоченным органом в области образования [1].

следует отметить, что согласно принципам организации прикладного 
бакалавриата, образовательные программы создаются по инициативе 
работодателей и зависят от конъюнктуры на рынке труда, однако в законе 
«об образовании» компетенции работодателей не обозначены, хотя роль 
работодателей в прикладном бакалавриате чрезвычайно важна. 

общие требования к прикладному бакалавриату устанавливает 
государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования. 
тем не менее, как показал анализ, государственный общеобязательный 
стандарт послесреднего образования не обеспечивает формирования 
образовательных программ прикладного педагогического бакалавриата с 
учетом организации учебного процесса по кредитной технологии. Кроме 
того, в действующем госо не определены требования к уровню подготовки, 
содержанию образования, максимальному объему учебной нагрузки 
обучающихся в системе прикладного педагогического бакалавриата. Кроме 
того, отсутствует механизм организации и планирования учебного процесса 
по кредитной технологии, что нарушает принцип интеграции образовательных 
программ прикладного и академического педагогического бакалавриата [7]. 

помимо этого, необходимо законодательно закрепить обязательства 
организаций по вопросам прохождения и организации практики на рабочих 
местах и профессионального обучения на предприятиях, предусмотреть 
организацию ученических рабочих мест для отработки практических 
навыков у студентов, а также возможность доплаты к заработной плате за 
наставничество для опытных инструкторов-наставников на производстве 
и др. Кроме того, в пункт 4 статьи 140 трудового кодекса РК были 
внесены дополнения об оказании содействия работодателем организациям 
образования, реализующим образовательные программы технического и 
профессионального образования, в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров. однако в данной статье не уточняется, каким образом 
будет осуществляться содействие работодателя организациям образования, 
в том числе реализующим послесреднее образование, к которому в данное 
время относится прикладной педагогический бакалавриат [8].

Как отмечают специалисты национальной академии образования 
им. И. алтынсарина, сегодня в Казахстане действуют порядка двадцати 
организаций, осуществляющих сертификацию специалистов, из них пять 

работают согласно международным требованиям. созданные советы по 
типо принимают ключевые решения по кадровым вопросам в масштабах 
страны. на уровне отраслей и регионов для решения вопросов подготовки 
кадров созданы 16 региональных советов при акиматах и отраслевых 
советов при центральных государственных органах. Вместе с тем, их 
деятельность затрагивает в основном сферу технического образования [6].

таким образом, проведенный анализ нормативно-правовых актов в 
сфере образования на территории РК позволяет сделать вывод о том, что 
действующее законодательство пока не в полной мере регламентирует 
процесс внедрения прикладного педагогического бакалавриата. Как 
отмечают исследователи, отсутствуют подзаконные акты, определяющие 
статус прикладного педагогического бакалавриата, не определены правила 
организации и планирования учебного процесса. Кроме того, в Классификаторе 
профессий и специальностей не определена квалификация уровня прикладного 
бакалавриата, не обозначены механизмы взаимодействия с работодателями [6].

В первую очередь, для полноценного внедрения образовательных 
программ прикладного педагогического бакалавриата, а также их успешного 
функционирования необходимо решение этого вопроса на законодательном 
уровне, а именно введение и утверждение нормативных законов, 
обеспечивающих его эффективное правовое функционирование.

для выявления и описания теоретических основ разработки и внедрения 
образовательных программ прикладного бакалавриата в практику обучения 
нами было произведено, в первую очередь, описание опыта их создания в 
казахстанских и зарубежных организациях профессионального образования с 
учетом современных требований рынка труда к подготовке специалистов [9].

за рубежом работа над разработкой и внедрением прикладного бакалавриата 
началась со второй половины 20 века. необходимость внедрения программ 
прикладного бакалавриата была обусловлена целью создания инновационной 
модели развития системы технического и профессионального образования в 
контексте международной интеграции. так, в европе программы прикладного 
бакалавриата преимущественно распространены в колледжах профессионального 
образования (Великобритания, германия, «fachhochschulen»), государственных 
колледжах (норвегия), политехникумах (Финляндия), технических колледжах 
(«япония, Kosen»)  и в иных подобных учебных заведениях [10].

В английском понимании «прикладной бакалавриат» – это курсы 
послесреднего профессионального образования (post-secondary VeT 
Courses), которые обеспечивают профессиональную программу обучения 
продолжительностью четыре семестра, что соответствует уровню 
технических и профессиональных школ [11]. 
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В Финляндии для внедрения программ прикладного бакалавриата 
реформировано и реорганизовано 250 учреждений среднего профессионального 
образования (далее – спо) путем слияния в политехникумы. В 1991 году 
был запущен экспериментальный проект по созданию 22 «временных» 
политехникумов из учреждений спо, что привело к распаду системы спо 
и успешному завершению эксперимента в 1996 году [12]. 

Во Франции программы прикладного или профессионального 
бакалавриата реализуются в учреждениях среднего профессионального 
образования – в лицеях [13]. 

В Великобритании прикладной бакалавриат можно получить в системе 
профессионального образования (further education), которое объединяет 
школы, колледжи, учебные центры, институты на производстве и в центрах 
занятости [14]. 

прикладной бакалавриат в России включает в себя образовательные 
программы, позволяющие овладеть не только теоретическими знаниями, но 
и практическими навыками для работы [15]. Цель прикладного бакалавриата 
– обеспечение возможностей для студентов после завершения учебы 
приступить к работе без предварительной стажировки. по завершении курса 
обучения, наряду с дипломом, присваивается квалификационный разряд по 
соответствующей рабочей профессии.

таким образом, в большинстве стран, реализующих программы 
прикладного бакалавриата достаточно длительный период, квалификации 
прикладного бакалавра имеют точно определенное место в национальной 
системе квалификаций. образовательные программы прикладного 
бакалавриата (далее – оппб) создаются по инициативе работодателей, 
зависят от конъюнктуры на рынке труда и отличаются своей целевой 
направленностью, целями и критериями оценивания результатов обучения. 

социолого-педагогический и экспериментальные методы применялись 
в педагогическом высшем колледже им. б. ахметова г. павлодара, 
коллектив которого апробирует на практике инновационные педагогические 
технологии, способствующие развитию профессиональных компетенций. 

на этапе констатирующего среза был использован социолого-
педагогический метод (наблюдение, беседы с учителями). 

с целью разработки образовательных программ прикладного 
бакалавриата был использован экспериментальный метод, проведена опытно-
поисковая работа, заключен договор о сотрудничестве между торайгыров 
университетом и колледжем им. б. ахметова, были рассмотрены вопросы 
организации и проведения педагогического эксперимента, продолжена 
работа по внедрению педагогического эксперимента. 

результаты и их обсуждение 
таким образом, одной из попыток на практике реализовать принципы 

непрерывного образования стало проведение педагогического эксперимента по 
созданию и реализации на базе Высшего педагогического колледжа имени б. 
ахметова программ прикладного бакалавриата, позволяющих в более короткие 
сроки подготовить специалистов по востребованным специальностям. 

Экспериментальная программа на период 2018–2021 гг. реализовывалась 
с целью апробации образовательных программ прикладного бакалавриата, 
взаимодействия колледжа и работодателей, а также повышения эффективности 
и качества профессионального образования в соответствии с потребностями 
рынка труда и повышением коэффициента трудоустройства выпускников.

так, при разработке образовательной программы прикладного 
бакалавриата по специальностям «начальное образование», «дошкольное 
воспитание и обучение» учитывалась интеграция уровней образования 
по родственным квалификациям, которая предусматривает: присвоение 
установленного и повышенного уровня по квалификации «учитель 
начальных классов»; присвоение квалификации прикладного бакалавра. 
Интегрированные образовательные программы позволят сократить срок 
обучения за счет единой базы модулей. тем самым учащиеся колледжа 
в процессе обучения смогут освоить несколько квалификаций (рабочую 
квалификацию, квалификацию специалиста среднего звена, квалификацию 
прикладного бакалавра) по одной специальности.

Эксперимент был начат на основе приказа от 26 июня 2018 года  
№ 305 Мон РК «о внедрении прикладного бакалавриата в организациях 
технического и профессионального, послесреднего, высшего образования 
в режиме эксперимента», согласно которому в педагогическом высшем 
колледже им б. ахметова необходимо было экспериментально внедрить 
прикладной бакалавриат. Экспериментальная программа составлялась на 
базе разработанных нао «Talap» (ранее – нао «Холдинг «Кәсіпқор») 
методических рекомендаций [16]. 

на основе заявки, поданной колледжем на участие в конкурсном отборе 
на право реализации на базе колледжа новых образовательных программ 
прикладного бакалавриата, приказом Управления образования области 
была создана рабочая группа по внедрению прикладного бакалавриата в 
педагогическом высшем педагогическом колледже имени б. ахметова, в 
состав которой вошли представители Управления образования, павлодарского 
государственного педагогического университета, колледжа, социальные партнёры 
общеобразовательных средних школ г. павлодара № 9, № 25, № 28, № 35 и 
дошкольных организаций образования № 38, № 120, № 121, № 122, г. павлодара. 
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Рабочей группой разработаны проекты экспериментальных программ по 
специальностям «начальное образование», «дошкольное воспитание и обучение». 

В 2021 г. в рамках реализации научного проекта на тему «теоретико-
методологические основы проектирования образовательных программ прикладного 
бакалавриата для организаций типо в Республике Казахстан» по линии грантового 
финансирования Мон РК был заключен договор о сотрудничестве между 
педагогическим высшим колледжем им. б.ахметова и торайгыров университетом. 
согласно данному договору был продолжен педагогический эксперимент по 
созданию образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности 
«начальное образование», позволяющей организовать практическое обучение по 
педагогическим специальностям.

Работа по созданию экспериментальных программ шла с 2018 года, 
на основе рабочих учебных планов (РУпов), для этого были адаптированы 
к кредитно-модульной технологии типовые учебные планы (тУпы) для 
среднетехнического образования, ранее функционирующие на основе 
линейной, традиционной технологии. они составлялись на основе 
обновленного государственного общеобязательного стандарта технического 
и профессионального образования [7]. В результате были созданы рабочие 
учебные планы для специальности «начальное образование» (бакалавриат, 
2019, на базе 11 классов) с присуждением квалификации «помощник 
воспитателя», «учитель начального образования» и квалификации «прикладной 
бакалавр начального образования». 

В настоящее же время проектной группой торайгыров университета 
на базе педагогического высшего колледжа им. б. ахметова продолжается 
экспериментальная работа по проектированию образовательных программ 
по специальности «начальное образование», в перспективе намечается 
разработка образовательной программы прикладного бакалавриата по 
специальности «логопедия». 

Настоящая статья финансируется в рамках проекта по Договору 
№ 305/12-2 между ГУ «Комитетом науки МОН РК» и НАО «Торайгыров 
университетом» на реализацию научных, научно-технических проектов 
по грановому финансированию от 21 июня 2021 года по приоритету 
«Исследования в области образования и науки» по теме: «Теоретико-
методологические основы проектирования образовательных программ 
прикладного бакалавриата для организаций ТИПО в Республике Казахстан».

выводы
необходимость внедрения образовательных программ педагогического 

прикладного бакалавриата в образовательную систему Республики Казахстан 
в соответствии с современными требованиями рынка труда к подготовке 

специалистов позволила нам разработать и экспериментально апробировать 
научный проект на тему «теоретико-методологические основы проектирования 
образовательных программ прикладного бакалавриата для организаций типо 
в Республике Казахстан» по линии грантового финансирования Мон РК. 

анализ соответствующей научной литературы по теме исследования, 
изучение нормативного сопровождения педагогического прикладного 
бакалавриата в Республике Казахстан и опыта зарубежных стран дали 
возможность определить теоретические основы исследования, раскрыть 
особенности проектирования образовательных программ прикладного 
бакалавриата, наметить дальнейшие пути реализации данной проблемы. 

определение теоретических основ исследования, его целей и задач 
позволило разработать и подготовить к экспериментальному внедрению 
методику проектирования образовательных программ прикладного 
бакалавриата на базе педагогического высшего колледжа им. б. ахметова. 

таким образом, мы пришли к выводу о том, что разработанная 
методика создания данных программ, созданные проекты образовательных 
программ прикладного бакалавриата для организаций типо г. павлодара, 
апробированные в ходе опытно-экспериментальной проверки, будут 
в дальнейшем способствовать интеграции высшего и послесреднего 
педагогического профессионального образования Республики Казахстан.
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қаЗақстан ресПуБликасында қолданБалы 
Бакалавриат БіліМ Беру БағдарлаМаларын  

қҰру туралы (МӘселенің қойылуы)

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беруді 
жаңғырту жағдайында қолданбалы бакалавриат үшін білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу мәселесі өте өзекті болып отыр.

Нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау мен шетелдік 
тәжірибелерге сүйене отырып, бакалавриаттың қолданбалы 
бағдарламаларына білім беру бағдарламаларын енгізудің шетелдік 
тәжірибесін зерделеу негізінде оларды Қазақстан Республикасында 
енгізу және табысты қызметмүмкіндіктері қарастырылады.

Авторлар пікірінше, қарастырылып отырған мәселені жүзеге 
асырудың бір жолы – ҚР Білім және ғылым министрлігінің гранттық 
қаржыландыру конкурсы аясында жүзеге асырылатын ғылыми 
жобаны әзірлеу мен енгізу. Жұмыста Павлодар қаласындағы 
Б. Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледж базасында 
«Қазақстан Республикасындағы ТжКБ ұйымдары үшін қолданбалы 
бакалавриатқа арналған білім беру бағдарламаларын жобалаудың 
теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбындағы ЖОО 
ғалымдарының ғылыми жобаны іске асыру мүмкіндіктері көрсетілген.

Қолданбалы бакалавриатқа арналған білім беру бағдарламасының 
моделін әзірлеу мақсатында Б. Ахметов атындағы Жоғары 
педагогикалық колледжде жүргізілген педагогикалық экспериментті 
жүзеге асыру осы бағдарламаларды қазіргі Қазақстанның оқу үрдісіне 
енгізуге ықпал етеді.

Қорытындылай келе, авторлар жоба аясында жүргізілген 
зерттеулердің нәтижелері мен алынған эксперименттік мәліметтер 
Қазақстан Республикасындағы педагогикалық білімді жаңғыртуға 
елеулі үлес қосады деген қорытындыға келді.

Кілтті сөздер: бакалавр, қолданбалы бакалавр, қолданбалы 
бакалавриаттың білім беру бағдарламасы, педагогикалық білім, білім 
беру процесі.

Ішкі кілтті сөздер: білім беруді жаңарту, білім беруді реформалау, 
білім беру бағдарламасының моделі.
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ABOUT THE CREATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS  
OF THE APPLIED BACHELOR’S DEGREE  IN THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN (ON THE STATEMENT OF THE PROBLEM)

Currently, in the context of the modernization of education in the 
Republic of Kazakhstan, the problem of developing educational programs 
for applied bachelor’s degree is becoming very urgent.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/technical-vocational-education-and-training-tvet/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/technical-vocational-education-and-training-tvet/
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Based on the analysis of regulatory documents and the study of foreign 
experience in the implementation of educational programs for applied 
bachelor’s degree on the example of various countries, the possibilities 
of their implementation and successful functioning in the Republic of 
Kazakhstan are considered.

According to the authors, one of the ways to implement the problem 
under consideration is the development and implementation of a 
scientific project implemented within the framework of the grant funding 
competition of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan. The paper highlights the possibilities of implementation by 
scientists of universities of a scientific project on the topic «Theoretical 
and methodological foundations of the design of educational programs 
for applied bachelor’s degree for TVE organizations in the Republic of 
Kazakhstan» on the basis of the Higher Pedagogical College named after 
B. Akhmetov, Pavlodar. Implementation of the pedagogical experiment 
conducted at the Higher Pedagogical College named after B. Akhmetov in 
order to develop a model of the educational program for applied bachelor’s 
degree, will contribute to the introduction of these programs into the 
educational process of modern Kazakhstan.

In conclusion, the authors came to the conclusion that the results of the 
research carried out within the framework of the project and the experimental 
data obtained will make a significant contribution to the modernization of 
teacher education in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: bachelor’s degree, applied bachelor’s degree, educational 
program of applied bachelor’s degree, pedagogical education, educational 
process.

Internal keywords: modernization of education, reforming education, 
model of the educational program.
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ПЕДаГОГИКаЛыҚ ЖОҒаРы ОҚУ ОРынДаРы 
СТУДЕнТТЕРІнІҢ ТанымДыҚ БЕЛСЕнДІЛІГІн ДамыТУ 

Мақалада педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерінің 
танымдық белсенділігінің дамуы қарастырылады. Студенттердің 
танымдық белсенділігінің даму тиімділігін арттыру үшін педагогтің 
басшылығымен студенттің белсенді танымдық процесінің 
қажеттілігі туындайды. Осыған байланысты студенттермен жұмыс 
істейтін оқытушылар алдында олардың танымдық белсенділігін 
дамытуды оңтайландыру міндеттері қарастырылады. Орта 
мектепте оқытудың стереотиптерін жеңу ең маңызды міндеттердің 
бірі болып табылады, бұл кезде ересектердің бақылауы барынша 
жоғары болды. Сондықтан, жоғары мектепте студенттердің оқу 
мотивациясын арттыру қажет, бұл оқу-танымдық іс-әрекеттегі 
ішкі белсенділікті, сондай-ақ тәуелсіздікке деген ұмтылысты 
тудырады. Танымдық белсенділік екі жақты және өзара байланысты 
процесс ретінде қарастырылады. Оқытудың белсенді әдістерін 
анықтауға арналған әртүрлі жіктеулер, сонымен қатар кәсіби 
бағытталған мазмұнды материалды тиімді қолдануға мүмкіндік 
беретін оқытуда қолданылатын негізгі әдістер қарастырылған – бұл 
проблемалық лекция, лекция-визуализация, бинарлық лекция, іскерлік 
ойын, жобалар әдісі. Оқытудың белсенді әдістерін белгілеуге арналған 
бірнеше жіктеу бар. Оқыту әдісін таңдау оқыту мақсаттарын, 
оқыту құралдарын, мазмұнын, баяндаудың ерекшелігін және бір білім 
алушының да, жалпы топтың да жеке сипаттамаларын жатқызуға 
болатын кейбір себептермен белгіленеді.

Кілтті сөздер: педагогика, танымдық қызмет, танымдық 
белсенділік деңгейі, мотивация, танымдық қызығушылық, оқытудың 
белсенді әдістері.
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кіріспе
Қазіргі қоғам әртүрлі типтегі оқу орындарының, атап айтқанда 

педагогикалық университеттердің алдына білім алуды, дағдыларды 
қалыптастыруды ғана емес, сонымен қатар студенттердің танымдық 
белсенділігін дамыту мақсатын қояды. 

Қазақстандық оқу орындарын өзін-өзі реттеу жүйесіне қайта құру 
жөніндегі іс-әрекет, басқалармен қатар, студенттердің басым көпшілігінің 
жаңа жағдайларда оқуға өте нашар дайындығына байланысты қиындықтарға 
тап болады. бұл жағдай студенттің жаңа типіне – белсенді және тәуелсіз 
студентке деген үлкен сұранысты айқындады.

танымдық белсенділікті ынталандыру және дамыту мәселесі 
педагогикалық ғылымның басым міндеттерінің бірі болып табылады. 
студенттердің танымдық белсенділігін дамыту процесін дұрыс ұйымдастыру 
үшін білім алушы тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктерін анықтау 
және зерделеу қажет [1, 2].

педагогикалық университетте оқыту – бұл бірқатар қарама-
қайшылықтарға байланысты күрделі дидактикалық және сонымен бірге 
психологиялық процесс, оның бастысы дәстүрлі әдістер мен оқыту 
нысандарының білім беру жүйесін дамытудың жаңа тенденцияларына, қоғам 
дамуының әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сай келмеуі [3, 4].

зерттеудің мақсаты: педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерінің 
танымдық белсенділігін дамытудың педагогикалық жағдайларын анықтау 
және сынақтан өткізу.

Материалдар мен әдістер
британдық ғалым М. полани білім дегеніміз – зерттелетін заттарды 

белсенді түсіну, ерекше өнер мен арнайы құралдарды қажет ететін әрекет 
деп пайымдайды [5].

ғылыми дереккөздердің теориялық талдауы танымдық белсенділік 
екі жақты және өзара байланысты процесс ретінде қарастырылатындығын 
көрсетті: бір жағынан, бұл білім алушының жеке басының өзін-өзі жүзеге 
асыруы, ал екінші жағынан – оқытушының іс-әрекетінің нәтижесі.

бұл жұмыста танымдық белсенділік арқылы біз әр түрлі факторлардың 
әсерінен пайда болатын, бекітілетін және дамитын тұлғаның мақсатты, 
күрделі қалыптасуын түсінеміз: субъективті (қызығушылық, табандылық, 
ерік, мотивация және т.б.), объективті (қоршаған орта жағдайлары, 
мұғалімнің жеке басы, оқытудың тәсілдері мен әдістері) [6].

педагогикалық әдебиеттерді зерттеу танымдық белсенділіктің: 
репродуктивті-еліктеу, іздеу-орындау, шығармашылық, көбейту, түсіндіру, 

көшіру, іздеу, сынақ, нөлдік, салыстырмалы-белсенді, атқарушы-белсенді, 
студенттік, эвристикалық сияқты алуан түрлілігін анықтауға мүмкіндік берді

педагогикада белсенділіктің дамуы танымдық белсенділікті 
ынталандырумен байланысты. біздің түсінігімізде танымдық белсенділікті 
ынталандыру – студенттің белсенді әрекеттерін оқу материалы мен оны игеру 
әдістері ынталандыратын білім беру қызметін ұйымдастыру [7].

студенттің танымдық белсенділігіне байланысты мәселелерді талдай 
отырып, біз бұл іс-әрекеттің бұл түрі білімді игеру шарттарының бірі ретінде 
қарастырылатындығын айқындадық. осыған байланысты студенттердің 
танымдық белсенділігін тудыруға қабілетті қажетті жағдайларды 
(ынталандыруларды) іздеу назарға алынды. алайда, ынталандыруды 
білім алушының жеке басына әсер етудің қысқа мерзімді құралы ретінде 
қарастыруға болмайды, сондықтан оқытушы ұзақ мерзімді ынталандыру 
әдістерін қолдануы керек [8].

студенттік жастағы адамдар жоғары көрсеткіштермен сипатталады: 
оларда тұрақты назар, дамыған қиял, есте сақтаудың үлкен интеграциясы 
бар. осы кезеңде оның жеке басының қалыптасуы, оның мінез-құлқының 
стилі қарқынды жүреді. 19 жаста  жеке тұлға интеллектуалды дамуының 
шыңына жетеді (есте сақтау, ойлау, жалпы интеллект). бірақ 20 жасқа қарай 
қозу динамизмінің жоғарылауымен бірге функционалды деңгейдің төмендеуі 
байқалады. 21–23 жасқа қарай даму құрылымы біркелкі болады.

студенттердің танымдық белсенділігін дамытудың жетекші идеялары 
ретінде: 

1) белсенді тұлғаны қалыптастыру факторы ретінде оқу-танымдық іс-
әрекеттің әлеуетін пайдалану; 

2) студенттердің таным құралдарын еркін және саналы таңдауды жүзеге 
асыру алынды [9].

танымдық белсенділікті дамыту процесін сәтті ұйымдастыру үшін біз 
педагогика ғылымында жасалған тәсілдерге сүйендік.

жүйелік тәсіл салыстырмалы түрде тәуелсіз компоненттерді 
оқшауландырмай, оларды өзара қарым-қатынаста, дамуында және 
қозғалыста қарастыруға мүмкіндік берді [10].

жеке тәсілді жүзеге асыру аясында мұғалім әр оқушының жақсы 
нәтижелерге қол жеткізуіне ықпал ететін әртүрлі әдістер мен формаларды 
қолданды.

жеке тұлғаның белсенділігі мен «оқытушы-студент» өзара әрекеттесуінің 
дамуына ықпал ететін жетекші тәсіл студентті таным субъектісі ретінде 
танитын және ізгілендіру қағидаттарына негізделген қарым-қатынас жасауға 
мүмкіндік беретін тұлғаға бағытталған тәсіл болды [11].
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студенттердің танымдық белсенділігін дамыту процесінің тиімділігі 
үшін компоненттердің өзара байланысы қажет (когнитивті, мотивациялық, 
мазмұнды-операциялық, процедуралық, эмоционалдық-еріктік).

зерттеу әдістері. психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге 
теориялық талдау; бақылау, сауалнама жүргізу, тестілеу қолданылды.

Зерттеу нәтижелері және талқылау
студенттердің танымдық белсенділігін дамыту бойынша жұмыстың 

барлық процесі кезең-кезеңмен мақсатқа қол жеткізуді көздеді: дайындық; 
негізгі; арнайы ұйымдастырылған оқыту кезеңі; даралау кезеңі.

нәтижелілікті қамтамасыз етуге педагогикалық жағдайлар мүмкіндік 
берді: танымдық іс-әрекеттің оң эмоциялық фонын құру; «оқытушы-студент» 
тұлғалық-бағдарлы өзара іс-қимыл негізінде оқу іс-әрекетін ұйымдастыру; 
барлық оқу пәндері шеңберінде оқытудың белсенді әдістері мен нысандарын, 
ынталандыру тәсілдерін қолдану; озыңқы өзіндік жұмыс; арнайы курс 
мазмұнын әзірлеу және іске асыру [12].

студенттердің танымдық белсенділігінің нақты даму деңгейін анықтау 
эксперименттің анықтаушы кезеңінің басты міндеті болды.

анықтау экспериментінің қорытындысы бойынша: 
1) студенттердің жоо-да оқуға және пәндерді оқуға ынталану дәрежесі;
2) «танымдық әс-әрекет», «танымдық белсенділік», «танымдық 

белсенділікті ынталандыру» ұғымдарын түсіну дәрежесі; 
3) жеке белсенділікті түсіну дәрежесі; 
4) оқытушылардың олардың қызметін қалай ынталандыратыны туралы 

студенттердің пікірін зерделеу айқындалды.
бұдан кейін студенттермен жұмыс кезең-кезеңмен жүргізілді.
1 кезең – дайындық кезеңі – алғашқы екі педагогикалық  шартты жүзеге 

асыруға үлкен мән берілді: танымдық іс-әрекеттің жағымды эмоционалды 
фонын құру және жеке тұлғаға бағытталған «оқытушы-студент» өзара 
әрекеттесу негізінде оқу іс-қимылын ұйымдастыру.

2 – кезеңде – негізгі кезеңде – келесі педагогикалық шарт жүзеге 
асырылды: барлық оқу пәндері шеңберінде оқытудың белсенді әдістері мен 
нысандары, ынталандыру тәсілдері қолданылды. 

3 кезең – арнайы ұйымдастырылған оқыту кезеңі «танымдық 
белсенділік – заманауи студенттің жетістігінің кепілі» арнайы курсын 
әзірлеумен ерекшеленеді, ол мынадай бөлімдерден тұрады: 

1 танымдық белсенділік-қазіргі студенттің қажетті сапасы.
2 танымдық белсенділіктің негізгі құрамдас бөліктері.
3 адамның танымдық белсенділікті көрсету тәсілдері.

Эксперименттің соңғы кезеңінде жүргізілген бақылау бөлімі 
студенттерде болған өзгерістерді көрсетті (кесте).

Кесте 1 – студенттердің танымдық белсенділігі қалыптасу деңгейінің 
көрсеткіштерін салыстыру (%-бен) 
Критерийлер деңгейлер

төмен орташа жоғары
топтар басы соңы басы соңы басы соңы
оқу пәндеріне және тұтас 
алғанда білім алуға көзқарас

22 8 42 34 38 54

оқу-танымдық іс-әрекеттің 
мотивациясы

18 10 64 42 16 52

танымдық қажеттілік 24 6 32 28 40 64
танымдық қызығушылықтар 22 8 44 31 34 59

педагогикалық жоғары оқу орны студенттерінің танымдық белсенділігін 
дамытуға ықпал ететін әзірленген педагогикалық шарттарды іске асыруды 
қорытындылай келе, біз олардың жеке басының даму динамикасы, зияткерлік 
күштерді ғана емес,  сонымен қатар рухани саланы да дамытуға ұмтылуы  
фактісін атап өттік.

сонымен, жүргізілген эксперимент студенттердің танымдық іс-әрекетін 
жандандыруды және оны ұйымдастыру деңгейін арттыруды қамтамасыз 
ететін әзірленген және ұсынылған шарттардың тиімділігін растады.

қорытынды
зерттеу педагогикалық университеттегі оқу процесінде бұл мәселені 

шешуге және университеттің нақты тәжірибесіне енуге ықпал ететін әдістер 
мен формаларды іздеу міндетімен байланысты студенттердің танымдық 
белсенділігін дамыту мәселесінің өзектілігін дәлелдеді. 

Университеттің оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің 
дамуы өзара байланысты педагогикалық шарттарды ескере отырып тиімді 
екендігі эксперименталды түрде дәлелденді, олардың ішінде негізгілері 
мыналар: танымдық іс-әрекеттің оң эмоционалды фонын құру; жеке тұлғаға 
бағытталған «оқытушы-студент» өзара іс-қимыл негізінде оқу іс-әрекетін 
ұйымдастыру; барлық оқу пәндері шеңберінде оқытудың белсенді әдістері 
мен формаларын, ынталандыру тәсілдерін қолдану; озық өзіндік жұмыс; 
«танымдық белсенділік – заманауи студент жетістігінің кепілі» арнайы 
курсының мазмұнын әзірлеу және жүзеге асыру.
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раЗвитие ПоЗнавателЬной активности  
студентов Педагогического вуЗа

В статье рассматривается развитие познавательной 
активности студентов педагогического вуза. Для повышения 
эффективности развития их познавательной активности необходим 
активный познавательный процесс обучаемого под руководством 
педагога. Эта задача достигается через образование и обучение, что 
позволяет повысить уровень познавательной активности студентов. 
Следовательно, возрастающие требования к выпускникам 
педагогических вузов подразумевают необходимость новых форм 
обучения в развитии познавательной активности студентов. 
Главная цель нашего исследования заключается в выявлении и 
обосновании педагогических условий для развития  познавательной 
активности студентов в процессе обучения. В этой связи, 
познавательная активность рассматривается как двусторонний и 
взаимосвязанный процесс. Во время исследования особое внимание 
было уделено внедрению личностно-ориентированного подхода, 
что позволило студентам активизировать свою деятельность 
на лекциях, семинарах и при подготовке к занятиям. Результаты 
исследования показали прогресс в самостоятельной познавательной 
деятельности студентов и их мотивированное отношение к процессу 
обучения. Активность студентов во многом зависит от активного 
взаимодействия студента с образовательной средой, в ходе 
которого он выступал как субъект, поддержки преподавателей, от 
руководства и мониторинга процесса обучения, а также активных 
методов обучения, которые использовали на занятиях преподаватели.

Ключевые слова: педагогика, познавательная деятельность, 
уровень познавательной активности, мотивация, методы обучения.
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DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE ACTIVITY  
OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article views the development of the cognitive activity of students 
of a pedagogical university. The student’s active cognitive process under 
the guidance of a teacher is required for increasing the effectiveness of 
the development of their cognitive activity. This task is achieved through 
education and training, which increases the level of students’ cognitive 
activity. Consequently, the increasing requirements for graduates of 
pedagogical universities imply the need for searching new forms of training 
for the development of students’ cognitive activity. The main aim of our 
research is identifying and substantiation of the pedagogical conditions 
for the development of students’ cognitive activity in the education process. 
In this regard, the cognitive activity is seen as a two-way and interrelated 
process. In the given research special attention has been paid to the 
introduction of a person-centered approach, which allowed students to 
intensify their activities in lectures, seminars and in preparation for classes. 
The results of the research showed progress in students’ independent 
cognitive activity and their motivated attitude to the education process. 
Students’ activity largely depends on the student’s active interaction with 
the educational environment, in which he acts as a subject, on support from 
teachers, on the leadership and monitoring of the education process, as 
well as active teaching methods used in by teachers the classroom.

Keywords: pedagogy, cognitive activity, level of the cognitive activity, 
motivation, active teaching methods.
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нОВыЙ ФОРмаТ ИнТЕРнаЦИОнаЛИзаЦИИ 
ОБРазОВанИЯ В УСЛОВИЯХ ПанДЕмИИ 
(ОПыТ КазаХСТана)

 
Статья посвящена анализу проблем, связанных с последствиями 

пандемии и ее влиянием на процесс интернационализации образования, 
а также рассмотрению мер, предпринимаемых в сложившейся 
ситуации в ряде зарубежных университетов и казахстанской высшей 
школе. Раскрывая особенности изменений в условиях пандемии 
в системе высшей школы, авторы, на основе анализа трудов 
исследователей по проблемам образования, в качестве основных 
ориентиров происходящих процессов определяют: увеличение 
доступности высшего образования, универсализацию знания, 
появление международных стандартов качества, стремление к 
инновациям в сфере  высшего  образования,  расширение  и  укрепление  
международного  сотрудничества, активизцию академической и 
студенческой мобильности, расширение политических, культурных и 
академических связей, привлечение квалифицированных специалистов 
из зарубежных стран. С учетом воздействия данных факторов, 
изложен собственный взгляд авторов на особенности процесса 
интернационализации высшего образования в условиях пандемии, 
раскрыты основные меры, предпринимаемые университетами 
Казахстана в сложившейся ситуации. Результаты анализа показали, 
что наряду с традиционными формами интернационализации 
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в условиях пандемии появилась новая форма – электронная или 
онлайн интернационализация. Априори очевидно, что именно 
различные формы интернационализации и экспорт образования 
в период пандемии должны трансформироваться за счет 
сильного ограничения физической мобильности. Установлено, что 
академическая мобильность в дистанционном формате имеет 
ряд преимуществ, связанных с исключением расходов на поездку, 
проживание в другом государстве. Недостатком данного формата 
является отсутствие навыков коммуникации в иноязычной среде, 
адаптации к другой культуре. Определено, что онлайн формат 
интернационализации высшего образования становится фактором, 
усиливающим глобализационные процессы.

Ключевые слова: онлайн образование, интернационализация, 
высшая школа, академическая мобильность, конкурентоспособность, 
пандемия.

введение
актуальность исследования определяется необходимостью 

теоретического и практического осмысления процессов интернационализации 
образования в условиях пандемии. Концептуальные разработки проблем 
интернационализации образования имеются в работах Ф. альтбаха [1], 
Х. де Вита  [2].

В теоретическом плане значительную помощь в изучении процессов 
интернационализации оказали труды зарубежных ученых Х. де Вит 
брандербург, ст. Винсен-ланкран, Э. джонс, н. В. дрантусова,  
л. В. заварыкина, е. а. Князева, И. В. лазутина, дж. лейн, а. с. лопатиной, 
В. г. Мартынова, В. а. нагорнова, дж. найт, с. Рамакришна, дж. салми,  
И. Ференц.  В работах российских исследователей Романовой а. И. 
[3], Филиппова В. М. [4] проводится анализ различных аспектов 
интернационализации образования.

среди отечественных исследователей следует отметить труды  
а. а. нурмагамбетова, посвященные анализу вопросов интернационализации 
образования [5] и образовательной миграции молодежи [6], л. М. Иватовой, 
л. а. Хасеновой  [7] и др. 

однако в целом, результаты изучения степени разработанности 
проблемы свидетельствуют о том, что в отечественных научных публикациях 
вопросы интернационализации системы высшего образования остаются 
недостаточно исследованными. Кроме того, малоизученным остается 
вопрос о влиянии пандемии на данный процесс. В этой связи представляется 

целесообразным изучение современного состояния интернационализации 
высшего образования в условиях пандемии и предпринимаемых 
казахстанскими вузами мер  в данной ситуации с учетом зарубежного опыта.

Целью настоящей работы является изучение влияния пандемии на 
процессы интернационализации системы высшего образования Республики 
Казахстан. 

оригинальность исследования заключается в том, что впервые 
осуществлена попытка анализа изменений в процессе интернационализации 
образования в Казахстане в условиях пандемии.

В качестве методологии исследования авторами использовались 
различные наукометрические подходы, которые применяются при анализе 
интернационализации образования в международной практике.

Материалы и методы 
В качестве методов и источников исследования изучение указанных 

вопросов проводилось на основе Мониторинга, проведенного Центром 
болонского процесса и академической мобильности (ЦбпиаМ) Мон РК (в 
котором принимали участие и авторы данной работы), а также сравнительного 
анализа материалов и документов текущего архива (ЦбпиаМ)  Мон РК до 
и в период пандемии (2019–2021 гг.), привлечения некоторых статистических 
и фактических данных ЮнесКо, ведущих университетов мира, трудов 
зарубежных и отечественных ученых по вопросам интернационализации 
высшего образования.

результаты и обсуждение 
Интернационализация высшего образования
Интернационализацией в сфере высшего образования принято понимать 

процесс, при котором деятельность высших учебных заведений приобретают 
международное измерение [8].

понятие интернационализации в сфере высшего образования в 
международной практике традиционно включает в себя два аспекта: 
«внутреннюю» интернационализацию (internationalization at home) 
и «внешнюю» интернационализацию или образование за границей, 
межстрановое образование, трансграничное образование (education abroad, 
across borders, cross-border education). Из года в год растет количество 
студентов выезжающих для обучения за рубеж. так если в 2014 году по 
данным института статистики ЮнесКо за рубежом учились 4,5 млн., то в 
2018 уже 5,6 млн. студентов [9].

Внутренняя интернационализация реализуется внутри страны за счет 
деятельности приглашенных зарубежных преподавателей, имплементации в 
учебные программы международного измерения и образовательных стандартов.
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следует обратить внимание на то, что внешняя интернационализация более 
затратная. она включает и расходы на переезд и проживание. В этой связи 
охват такой формой интернационализации значительно меньше внутренней 
интернационализации. но потребность общества на специалистов, обладающих 
глобальными компетенциями с каждым годом растет. а это значит, что 
ограничиться академической мобильностью небольшой части контингента 
студентов стало невозможно: в процесс интернационализации необходимо 
было вовлечь значительно более широкий круг студентов и преподавателей, 
интернационализировать учебные планы, систему преподавания и обучения. В 
тот же период появились такие понятия, как «внутренняя интернационализация» 
и «интернационализация учебного плана» [10].

Внутренняя интернационализация есть «целенаправленная интеграция 
международных и межкультурных составляющих в формальную и 
неформальную учебную программу для всех студентов, обучающихся 
в вузе». Интернационализация учебного плана представляет собой 
«процесс включения международных, межкультурных и глобальных тем и 
направлений исследования в содержание учебного плана, а также пересмотр 
с учетом международных, межкультурных и глобальных составляющих 
учебного плана результатов обучения, средств оценки, методов преподавания 
и  поддержки в  рамках программы обучения» [11].

 К числу несомненных преимуществ обеих форм интернационализации 
можно отнести увеличение доступности высшего образования, 
универсализацию знания, появление международных стандартов качества 
и повышение, стремление к инновациям в сфере высшего образования, 
расширение и укрепление международного сотрудничества, активизацию 
академической и студенческой мобильности.

государства, развивая интернационализацию высшего образования, 
преследуют разные цели. одни государства ставят приоритетом развитие 
международного сотрудничества, расширение политических, культурных 
и академических связей. те государства, которые испытывают дефицит 
трудовых ресурсов, делают ставку на привлечение квалифицированной 
рабочей силы. при этом принимающая страна создаёт ряд условий для 
иностранных студентов, такие как академические стипендии, упрощённый 
визовый режим, иммиграционные нормы. сша, Великобритания и другие 
высокоразвитые страны зачастую преследуют цель получения дохода от 
обучения зарубежных студентов. основными странами-поставщиками 
образовательных услуг являются австралия, Франция, германия, 
Великобритания и сша. Указанные пять стран принимают около 75 % всех 
иностранных студентов, проходящих обучения в странах оЭсР. согласно 

данным обзора open doors, в 2015 сша получили в качестве платы за 
обучение 36 млрд.долларов сша  [12].

Рассматривая все эти виды международного сотрудничества, нужно 
обратить внимание на то, что интернационализация образования – это 
процесс, который охватывает не только внешние формы в виде обучения за 
рубежом. Это еще и сложная внутренняя трансформация. она охватывает все 
виды деятельности высших учебных заведений и направляет их в сторону 
международного взаимодействия. 

Интернационализация образования представляет собой процесс 
развития, который постоянно открывает новые разнообразные формы 
сотрудничества. однако, разразившаяся в последнее время пандемия 
привела в большинстве стран к закрытию границ, кампусов, ограничению 
мобильности студентов и преподавателей. В этих условиях произошла 
трансформация процессов интернационализации. 

Как пишут авторы аналитического доклада «Уроки «стресс-теста». 
Вузы в условиях пандемии и после нее»: «В марте-апреле 2020 г. системы 
образования (и высшего, и среднего) в мире не просто столкнулись с 
трудностями. буквально за несколько недель 95 % студентов по всей 
планете были вынуждены перейти в дистанционный или смешанный формат 
обучения. Вузы по-настоящему оказались в чрезвычайной ситуации» [13].

В то же время, благодаря имевшемуся опыту онлайн-обучения и 
цифровых технологий, большинство систем высшего образования смогли 
сохранить организованный процесс обучения. при этом в большинстве 
стран стали закрываться кампусы, была ограничена мобильность студентов 
и ппс, активизировалась работа по разработке нормативных оснований 
для перехода в удаленный режим работы (особенно в части проведения 
вступительных и выпускных экзаменов).

Меры, предпринимаемые ведущими университетами мира в условиях 
пандемии. Интерес представляют меры, предпринимаемые ведущими 
университетами мира по преодолению последствий пандемии, организации 
учебного процесса в предстоящем учебном году. 

так, в частности, университет гарвард стремится вернуться к более 
активной деятельности на территории кампуса, но также есть понимание, что 
остается много вопросов относительно того, что следует ожидать, когда все 
вернутся в аудитории, места проживания и на рабочие места. планируется, 
что все обучение, будет проходить этой осенью офлайн. Это относится как 
к занятиям, так и к преподаванию [14].

Колумбийский университет планирует возобновить офлайн обучение, с 
сохранением обязательств по полной вакцинации студентов и сотрудников 
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и соблюдением протоколов общественного здравоохранения. при этом 
департаменты и академические программы определят варианты, доступные 
иностранным студентам, которые сталкиваются с задержками, связанными с 
визой и другими причинами, мешающими им прибыть в начале семестра. В 
зависимости от академической программы и ситуации конкретного студента 
этим иностранным студентам может быть разрешено удаленно освоить 
некоторые курсы, или отложить их. планируется, что все курсы будут иметь 
одновременный удаленный доступ [15].

Массачусетский технологический институт (МIT) также пересматривает 
свою политику в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. MIT 
отказался от требований к вместимости помещений, отменил мораторий на 
очные мероприятия. при этом все преподаватели, сотрудники и студенты 
должны быть полностью вакцинированы этой осенью [16].

В Великобритании предлагается перейти на традиционное очное 
обучение в небольших группах и смешанное, для студентов, которые не 
имеют возможности вовремя прибыть в страну по ряду причин, вызванных 
пандемией. так, например, Эдинбургский университет планирует 
организовать совмещение индивидуального и дистанционного обучения в 
течение предстоящего учебного года [17].

при этом будут применяться меры физического дистанцирования. 
ожидается, что:

– большинство программ будут сочетать онлайн и очное обучение, хотя 
точный баланс будет зависеть от факультета или департамента;

– обучение в больших группах будет, наиболее вероятно, онлайн, 
поскольку на большие группы, вероятно, наиболее существенно повлияют 
ограничения Covid-19;

– обучение в небольших группах, например, на семинарах, учебных 
занятиях, практикумах и лабораторных работах, скорее всего, будет 
проводиться оффлайн и в кампусе;

– онлайн обучение в основном будет проводиться в режиме реального 
времени, но также будут доступны записи, хотя, опять же, это будет зависеть 
от условий департамента или факультета.

Особенности интернационализации образования Казахстана в условиях 
пандемии. обратимся к опыту Казахстана. Казахстанская система высшего 
образования в условиях пандемии столкнулась с невиданными прежде 
грандиозными вызовами. В Казахстане также пришлось в спешном порядке 
переходить на дистанционное обучение. Этот процесс не был простым и 
сопровождался целым рядом проблем.

Во-первых, это отсутствие нормативного регулирования и практики 
работы в данном формате.  В действующем законодательстве не было 
понятия «дистанционная форма обучения», соответственно отсутствовали 
регулирующие этот процесс регламенты и инструкции. 

Во-вторых, большинство педагогов не имели достаточных IT 
компетенций, у многих из них элементарно не было электронной почты, 
многие преподаватели не владели простейшими приложениями, такими как 
Zoom, Microsoft Teams и др. 

В-третьих, отсутствие достаточного количества электронного контента, 
цифровых образовательных ресурсов. 

В-четвертых, отсутствие отечественных IT- платформ для организации 
одновременных стриминговых соединений большого количества 
обучающихся, отсутствие полноценного программного обеспечения для 
проведения занятий через Интернет и, более того, недостаточность каналов 
связи для такой нагрузки. 

но благодаря своевременно принятым в системе образования мерам 
ситуацию удалось выправить. В кратчайшие сроки были разработаны 
и приняты Методические рекомендации по организации учебного 
процесса высших учебных заведений [18]. сформированы новые форматы 
обучения: дистанционный (синхронный/асинхронный), смешанный или 
комбинированный. 

В казахстанских вузах, в целях повышения IT компетенций, было 
проведено более 1500 курсов с охватом 347 тыс. педагогов. В целях обмена 
опытом преподавателям вузов предоставлена возможность разрабатывать и 
размещать учебные задания на онлайн платформах, образовательных сайтах 
вузов, а также массовых открытых онлайн курсов. 

наряду с этим, был изучен международный опыт организации 
обучения в условиях ограничительных мер, разработан порядок поэтапного 
возвращения организаций образования к обучению в штатном режиме с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Вынужденное использование электронного обучения обусловило 
обновление методик обучения, освоение новых цифровых инструментов и 
практик.  оказалось, что прямой перенос прежней практики не обеспечивает 
достижения целей учебных занятий. В этой связи педагоги изучали и широко 
применяли накопленный зарубежный и отечественный опыт онлайн-
форматов для обеспечения качества и динамики образовательного процесса. 

Кризис стимулировал ускоренную цифровизацию самого процесса 
обучения. сегодня использование цифровой образовательной среды в 
системе образования стало повседневной практикой, преподавательская 
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деятельность уже не мыслится без применения автоматизированных систем 
управления обучением. 

помимо основных цифровых платформ таких как platonus, Univer, 
Moodle, вузами было приобретено свыше 7,5 тысяч лицензионных продуктов 
виртуальных лабораторий.  практически все вузы создали мобильные 
версии LMs, получили доступ к электронным библиотекам. повсеместно 
были внедрены новые методики обучения и инновационные педагогические 
технологии, в том числе системы прокторинга. 

Мониторинг, проведенный Центром болонского процесса и 
академической мобильности Мон РК показал, что по состоянию на первое 
полугодие 2021 года общее количество действующих международных 
договоров вузов Казахстана с зарубежными партнерами сократилось на 15 % 
и составило 5817 ед. [19] (Рисунок 1). 

следует отметить, что снижение количества заключенных международных 
договоров обусловлено закрытием границ, проблемами организации офлайн 
встреч. но, по-видимому, с расширением практики ведения переговоров 
посредством Zoom следует ожидать, что переговоры по вопросам 
межуниверситетского сотрудничества будут проходить преимущественно 
онлайн и можно ожидать роста количества межуниверситетских договоров.

Рисунок 1 –  Международные договора вузов РК, единиц.

В рамках заключенных договоров осуществляется  обмен ппс, 
докторантами, научными сотрудниками и студентами с целью обучения, 
проведения исследований, повышения квалификации, прохождения 
стажировок и практик. Ведется разработка совместных научных проектов, 

а также организация совместных научных и методических конференций, 
симпозиумов, семинаров и т.д.

наибольшая доля всех международных договоров приходится на страны 
снг (41 %) (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество международных договоров  
в разрезе регионов, единиц

одним из важных пунктов международных договоров является 
реализация совместных образовательных программ (соп) и двудипломных 
программ. Как показал мониторинг, в условиях пандемии наметилась 
тенденция роста количества соп на уровне бакалавриата, тогда как в 
магистратуре наблюдается снижение (Рисунок 3). 

Рисунок 3 – Реализация совместных образовательных  
программ по уровням образования, единиц
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Контингент обучающихся по соп в 2021 году сократился на 36 % по 
сравнению с прошлым годом (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Контингент обучающихся, человек

Мониторинг реализации двудипломных программ (ддп) показал их 
значительный рост (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Реализация двудипломных программ по уровням 
образования, единиц

Участие студентов в программах академической мобильности позволяет 
приобрести как новые знания, расширить кругозор, так и опыт коммуникации 
в другой стране с отличными традициями, менталитетом и языком. они 
становятся более толерантными и конкурентоспособными.  так реализации 
европейской программы «Эразмус» показала, что выпускники университетов 
с опытом обучения за рубежом более востребованы на рынке труда, они в 
два раза реже сталкиваются с долгосрочной безработицей.

В 2020 году бюджетная программа направления студентов для обучения 
за рубежом в рамках академической мобильности в связи с пандемией 
CoVId-19 была приостановлена. однако программа акадмической 
мобильности была продолжена за счет других источников финансированияю 
основными механизмами стали: обмен между вузами-партнерами и оплата 
обучения за счет средств студентов, принимающего вуза, международные 
грантовые программы, Эразмус+ и т.д.

общая статистика обучающихся, направленных на обучение за счет 
внебюджетных средств 2096 чел. (бакалавриат – 1316 чел., магистратура – 286 
чел., докторантура – 7 чел., интернатура – 189 чел., резидентура – 298 чел.).

В разрезе уровней образования из общего количества обучающихся по 
академической мобильности превалирует бакалавриат (рисунок 6).

Рисунок 6 – доля обучающихся по академической мобильности  
в разрезе уровней образования, чел. 

принимающим регионом большинства казахстанских студентов 
являются страны снг – 1412.  из них в дистанционном формате – 1409 чел., 
офлайн – 3 чел. страны европы приняли 581 чел. (в дистанционном формате 
– 486 чел., офлайн – 95 чел.), ЮВа – 59 чел. (в дистанционном формате –  
43 чел., офлайн – 16 чел.), сша – 2 обучающихся в дистанционном формате, 
из других стран– 42 чел. (в дистанционном формате – 41 чел., офлайн –  
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1 чел.). таким образом видно, что исходящая академическая мобильность 
практически стала осуществляться в дистанционном формате.

то же показывает показатель внешней входящей мобильности: в 
дистанционном режиме – 1672 чел., в офлайн формате – 2 чел.

таким образом преимущественной формой академической мобильности 
стало дистанционный формат. 

В Казахстане доля иностранных студентов является ключевым 
индикатором стратегического плана развития Казахстана до 2025 года 
(к 2021 году – 6 %, к 2025 году – 10 % и к 2050 году – 20 %). согласно 
проведенному мониторингу в І полугодии 2021 года в Казахстане обучалось 
28 968 (4,8 %) иностранных студентов. по сравнению с 2020 годом доля 
иностранных студентов в Казахстане увеличилась на 0,1 % (рисунок 7).

Из них обучаются дистанционно – 28 439 чел., офлайн – 529 чел. 

Рисунок 7 – Иностранные студенты, чел.

В разрезе регионов наибольшая численность иностранных студентов 
обучалось из стран снг (64,2 %) (рисунок 8), в том числе 74,1 % студентов 
из Узбекистана. 

Рисунок 8 – Количество иностранных студентов в разрезе регионов 
прибытия, чел.

данный показатель демонстрирует рост привлекательности 
казахстанского высшего образования для граждан соседних государств.  
повысился уровень исходящей и входящей мобильности, расширилось 
количество совместных договоров о сотрудничестве между университетами 
стран Центральной азии. Из года в год нарастает взаимная миграция граждан 
региона. Это видно из того факта, что наблюдается активный рост заявлений 
на процедуру признания иностранного образования и квалификаций от 
дипломированных специалистов центрально-азиатских государств. 

за последние два года в Казахстане обработано более 33 тысяч документов 
на признание документов образования граждан наших ближайших соседей, 
что составляет около 70% от общего количества признанных документов. В 
этой связи Казахстан выступил с инициативой создать Централь-азиатское 
пространство высшего образования на принципах болонского процесса.  с 
целью перевода данного предложения в практическое русло в мае текущего 
года в г. туркестан состоялась конференция министров образования стран 
Центральной азии [20].

Мероприятие прошло в смешанном формате-онлайн и офлайн. В 
работе конференции приняли участие главы Министерств образования 
Казахстана, Кыргызстана, таджикистана, туркменистана и Узбекистана, 
а также посол европейского союза в Казахстане, представители совета 
европы, европейской Комиссии и секретариата наблюдательной группы 
болонского процесса (BfUg), европейский реестр агентств по обеспечению 
качества в высшем образовании (eQar), европейский студенческий 
союз (esU), Информационный центр академической мобильности и 
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эквивалентности (CIMea), Центр академической информации латвии, 
Эразмус + представители высшего образования центрально-азиатских стран. 

по итогам конференции была принята туркестанская декларация, которая 
предполагает следующие направления сотрудничества: формирование 
альянса вузов стран Центральной азии; создание аккредитационного совета 
по обеспечению качества образования; создание альянса студентов стран 
региона; создание ассоциации организаций по признанию квалификаций 
и документов об образовании. ожидается, что многие мероприятия 
будут реализовываться в электронном формате, что не будет требовать 
значительных финансовых средств. 

выводы
таким образом, процессы интернационализации в системе высшего 

образования Казахстана претерпели значительную трансформацию, сменив 
форму реализации от традиционной к электронной. при этом, вопреки 
ожиданиям, стагнации процессов интернационализации не произошло. Это 
же было отмечено в рамках онлайн-дискуссии «закрытые университеты, 
открытые миру: международная деятельность в эпоху пандемии», где было 
подчеркнуто: «интернационализация может быть дистанционной… несмотря 
на то, что университетские кампусы закрыты, вузы, как и прежде, открыты 
миру и готовы искать новые формы сотрудничества в условиях тотального 
онлайна» [21]. новые технологии будут появляться и распространяться все 
быстрее и определять возможности адаптации к возникающим трендам.

анализ показывает, что предстоит жесткая конкуренция за студентов. 
Многие зарубежные университеты потеряли значительные средства в 
связи с сокращением количества иностранных студентов и будут менять 
свои стратегии и активно переходить на электронный формат.  примером 
является открытие кампуса de Monfort University  в алматы [22], а также 
инициатива arisona state University взять в доверительное управление один 
из казахстанских университетов  [23]. 

В этих условиях задача наших вузов разработать меры по повышению 
привлекательности казахстанского образования. первоочередными из 
них представляется активное использование социальных сетей, а также 
создание и наполнение англоязычных сайтов вузов.  остается актуальным 
и вопрос качества образовательных программ. В этой связи повышается 
роль созданного недавно Реестра образовательных программ [24], как 
инструмента, обеспечивающего высокий уровень качества программ, 
предлагаемых университетами.

проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

1 наряду с традиционными формами интернационализации в 
условиях пандемии появилась новая форма – электронная или онлайн 
интернационализация.

2 академическая мобильность в дистанционном формате имеет ряд 
преимуществ, связанных с исключением расходов на поездку, проживание 
в другом государстве. недостатком данного формата является отсутствие 
навыков коммуникации в иноязычной среде, адаптации к другой культуре.

3 следует ожидать, что количество учебных занятий, проводимых 
зарубежными преподавателями будет расти в дистанционном формате.

4 В целом, дистанционный формат интернационализации становится 
фактором, усиливающим глобализационные процессы.

В результате исследования авторами высказано предложение, что 
вузы не должны ограничиваться только количественными показателями 
онлайн интернационализации образования. приобретаемые в традиционном 
формате компетенции несомненно выше. В этой связи по мере улучшения 
эпидемиологической ситуации в мире необходимо увеличение доли 
традиционных форм интернационализации высшего образования. 
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ПандеМия Жағдайында БіліМ Беруді 
интернаЦионалдандырудың Жаңа ФорМаты 

(қаЗақстан тӘЖіриБесі)

Мақала пандемия салдарымен және оның білім беруді 
интернационалдандыру процесіне әсерімен байланысты 
проблемаларды талдауға, сондай-ақ бірқатар шетелдік 
университеттер мен қазақстандық жоғары мектепте қалыптасқан 
жағдайда қабылданатын шараларды қарауға арналған. Жоғары 
мектеп жүйесіндегі пандемия жағдайындағы өзгерістердің 
ерекшеліктерін аша отырып, авторлар білім беру проблемалары 
бойынша зерттеушілердің еңбектерін талдау негізінде жүріп 
жатқан процестердің негізгі бағдарлары ретінде: жоғары 
білімге қолжетімділіктің ұлғаюын, білімді әмбебаптандыруды, 
халықаралық сапа стандарттарының пайда болуын, жоғары 
білім беру саласындағы инновацияларға ұмтылуды, халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейту мен нығайтуды, академиялық және 
студенттік ұтқырлықты жандандыруды, саяси, мәдени және 
академиялық байланыстарды кеңейтуді, шет елдерден білікті 
мамандарды тартуды анықтайды. Осы факторлардың әсерін 
ескере отырып, пандемия жағдайында жоғары білім беруді 
интернационалдандыру процесінің ерекшеліктеріне авторлардың 
жеке көзқарасы баяндалған, қалыптасқан жағдайда Қазақстан 
университеттері қабылдайтын негізгі шаралар ашылған. Талдау 
нәтижелері пандемия жағдайында интернационализацияның 
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дәстүрлі түрлерімен қатар жаңа форма – электронды немесе онлайн 
интернационализация пайда болғанын көрсетті. Априори пандемия 
кезінде интернационализацияның әртүрлі формалары мен білім 
экспорты физикалық ұтқырлықты қатаң шектеу арқылы өзгеруі 
керек екені анық. Қашықтықтан оқыту форматындағы академиялық 
ұтқырлықтың басқа мемлекетте жол жүруге, тұруға жұмсалатын 
шығыстарды болдырмауға байланысты бірқатар артықшылықтары 
бар екені анықталды. Бұл форматтың кемшілігі – шет тілдік 
ортада қарым-қатынас дағдыларының болмауы, басқа мәдениетке 
бейімделу. Жоғары білім беруді интернационалдандырудың 
онлайн форматы жаһандану процестерін күшейтетін факторға 
айналатыны анықталды.

Кілтті сөздер: онлайн білім беру, интернационализация, жоғары 
мектеп, академиялық ұтқырлық, бәсекеге қабілеттілік, пандемия.
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A NEW FORMAT OF INTERNATIONALIZATION  
OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC  

(KAZAKHSTAN’S EXPERIENCE)

The article is devoted to the analysis of the problems associated 
with the consequences of the pandemic and its impact on the process of 
internationalization of education, as well as consideration of measures 
taken in the current situation in a number of foreign universities and Kazakh 
higher education. Revealing the general tendencies and peculiarities of 
changes in the conditions of a pandemic in the system of higher education, 
the authors base their  thesis on the analysis of researchers on educational 
issues, determine the main guidelines of the ongoing processes, as follows: 

increasing  the  availability  of  higher education, universalizing knowledge, 
emerging international quality standards, striving for innovation in higher 
education, expanding and strengthening international cooperation, 
enhancing academic and student mobility, expanding political, cultural 
and academic ties, attracting qualified specialists from foreign countries. 
Taking into account the impact of these factors, the authors’ own views on 
the peculiarities of the process of internationalization of higher education 
in the context of a pandemic are presented, the main measures taken by 
the universities of Kazakhstan in the current situation are revealed. The 
results of the analysis have showed that along with the traditional forms of 
internationalization in the context of a pandemic, a new form has appeared 
– electronic or online internationalization. A priori, it is obvious that it is 
the various forms of internationalization and the export of education during 
a pandemic should be transformed due to severe restrictions on physical 
mobility. It has been established that academic mobility in a distance 
format has a number of advantages associated with the elimination of 
travel and residence costs in another state. The disadvantage of this format 
is the lack of communication skills in a foreign language environment, 
adaptation to another culture. It has been determined that the online 
format of internationalization of higher education is becoming a factor 
that enhances globalization processes.

Keywords: online education, internationalization, higher education, 
academic mobility, competitiveness, pandemic.
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ЖОО-ныҢ ИннОВаЦИЯЛыҚ ДамУ КОнТЕКСІнДЕГІ 
ӘЛЕУмЕТТІК СЕРІКТЕСТІК

Аталған мақала «білім берудегі әлеуметтік серіктестік» 
түсінігін нақтылауға және университеттің инновациялық дамуы 
тұрғысынан әлеуметтік серіктестіктің негізгі сипаттамаларын 
анықтауға бағытталған.

Білім берудегі әлеуметтік серіктестіктің теориялық 
негіздерін зерттейтін ғалымдардың еңбектері теориялық-
әдіснамалық база ретінде пайдаланылды. Мақалада «білім 
берудегі әлеуметтік серіктестік» ұғымын анықтауға арналған 
негізгі зерттеу тұғырларын жалпылау нәтижелері келтірілген. 
Білім берудегі әлеуметтік серіктестік белгілі бір мәселелерді 
шешуге бағытталған білім беру жүйесін дамыту бойынша барлық 
қоғамдық секторлардың өзара әрекеттесуінің ерекше түрі 
ретінде анықталады. Университеттердің инновациялық дамуына 
ықпал ететін әлеуметтік серіктестіктің негізгі сипаттамалары 
қатарына: ортақ мақсаттарға жету үшін ресурстардың әртүрлі 
түрлерін біріктіру; еңбек нарығында сұранысқа ие кадрларды 
кәсіби даярлауға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу; 
бірлескен инновациялық құрылымдар үшін базаның болуы және 
т.б.атап өтілген.  

Зерттеу нәтижелерін ескере отырып, мақалада университеттегі 
әлеуметтік серіктестікті дамыту бойынша ұсыныстар берілген: 
университет пен ұйымдар бірлесіп жүзеге асыратын студенттердің 
мақсатты даярлануын ұйымдастыру бойынша жүйелі жұмыстарды 
жүргізу; ЖОО-дағы бірлескен инновациялық құрылымдарды 
дамытудың қаржылық алғышарттарын қалыптастыру; ЖОО-ны 
студенттерін практикалық оқыту базасын кеңейту және т.б.

Кілтті сөздер: әлеуметтік серіктестік, университеттің 
инновациялық дамуы, әлеуметтік қатынастар, еңбек нарығы 

институттары, студенттерді мақсатты даярлау, ЖОО-дағы 
бірлескен инновациялық құрылымдар, бәсекеге қабілеттілік, 
ресурстардың интеграциясы. 

кіріспе
Қазақстан Республикасындағы ұлттық университеттердің өзекті 

міндеттерінің бірі-оқу процесі мен ғылыми зерттеулердің интеграциясын 
күшейту арқылы мамандарды инновациялық даярлау сапасын арттыру.

Әлеуметтік әріптестіктің негізгі міндеті білім берудің сапасы мен 
тиімділігін арттыру, университеттің инновациялық қызметінің негізгі 
көрсеткіштерін жақсарту болып табылады.

Қазіргі заманғы университеттер ресми статистика шеңберінде шығатын 
еңбек нарығындағы үрдістер туралы қажетті жан-жақты ақпаратқа ие болуы 
тиіс. Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру университеттерге жоғары білім 
және бизнес, үкімет пен әлеуметтік сектор өкілдері арасындағы диалогты 
қамтамасыз етуге көмектеседі. Әлеуметтік серіктестер университеттің 
білім беру мазмұнын жобалау кезінде еңбек нарығының қажеттіліктерін 
құрылымдай алады.

жұмыс берушілер мен оқу орындары арасындағы сындарлы диалогты 
қамтамасыз ету үшін білім беру процесінің мазмұнын жобалау саласындағы 
бірлескен жұмысты ғана емес, сонымен қатар түлектерді бірлескен 
аттестаттауды, шарттар жүйесі негізінде кәсіби ынтымақтастық тетіктерін 
әзірлеуді көздейтін әлеуметтік әріптестік жүйесін құру талап етіледі.

Әлеуметтік серіктестердің ерікті өзара тиімді ынтымақтастығы 
қатысушылардың теңдігі, олардың өзара құрметі, міндеттемелерді өз еркімен 
қабылдауы, тараптардың жауапкершілігі кезінде мүмкін болады [1].

жоо әлеуметтік серіктестік жүйесін қалыптастыра отырып, білім беру 
қызметтерін тікелей және жанама тұтынушылардың барлық топтары үшін 
өзінің нарықтық тартымдылығын арттыруға қабілетті болады [2, 19 б.].

осы мәселе бойынша әдебиеттерді зерттеу әлеуметтік серіктестік 
жағдайында жоғары кәсіптік білім берудің инновациялық дамуы әлеуметтік 
қажеттіліктерді үнемі бақылау, кәсіби дайындық мазмұнын өз уақытында 
жаңарту және білім беру, ғылыми-зерттеу мен практикалық қызметті 
интеграциялау әрі  академиялық ұтқырлық арқылы қол жеткізілетінін 
көрсетеді [3].      

бұл мәселенің өзектілігі университеттің ғылыми-инновациялық 
және білім беру қызметін интеграциялау қажеттілігімен анықталады. 
Инновациялық жоо-да инновациялық ойлау қабілеті бар болашақ 
мамандарды кәсіптік даярлау жүзеге асырылады, сондай-ақ қызметтің 
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инновациялық өнімдерін жасау және оларды оқу процесіне енгізу үшін 
жағдайлар жасалады. Инновациялық қатынастар субъектілерінің ғылыми-
инновациялық қызметі мен білім беру қызметін интеграциялаудың тәсілі 
ретінде әлеуметтік әріптестік қолданылады. 

зерттеудің міндеттері «білім берудегі әлеуметтік серіктестік» ұғымын 
пәнаралық зерттеу, «білім берудегі әлеуметтік серіктестік» ұғымын 
нақтылау, сонымен қатар университеттің инновациялық дамуы тұрғысынан 
әлеуметтік серіктестіктің негізгі сипаттамаларын анықтау болып табылады.

Материалдар мен әдістер
теориялық-әдіснамалық база ретінде білім берудегі әлеуметтік 

серіктестіктің теориялық негіздерін зерттеуші ғалымдардың еңбектері 
пайдаланылды. Әдіснамалық тәсіл ретінде университеттердің инновациялық 
дамуына әсер ететін әлеуметтік әріптестіктің негізгі сипаттамаларының 
кешенін анықтаудан тұратын жүйелі тәсіл қолданылды.

 осы мақала аясында зерттеу нәтижелерін алу үшін келесідей әдістер 
қолданылды: зерттелетін мәселелер бойынша педагогикалық, әлеуметтік-
экономикалық әдебиеттерді талдау, қол жеткен нәтижелерді талдау, жүйелік 
талдау. 

нәтижелер мен талқылаулар
1 «білім берудегі әлеуметтік серіктестік» ұғымын нақтылау.
«Әлеуметтік серіктестік» ұғымы қазіргі уақытта әртүрлі бағыттағы 

ғылыми зерттеулердің пәні болып табылады. 
осы мәселе бойынша әдебиеттерге жасалған теориялық талдау 

зерттеушілердің «университеттегі әлеуметтік серіктестік» категориясына 
әртүрлі анықтамалар бергендігін аңғартады. негізгі зерттеу тәсілдерін 
жалпылау нәтижелері 1-кестеде келтірілген.

«білім берудегі әлеуметтік серіктестік» ұғымының анықтамалары

Кесте 1
№ Ұғымының анықтамалары автор
1 білім берудегі әлеуметтік серіктестік - елдегі білім беру 

жүйесін дамыту, білім берудің әртүрлі түрлері, соның 
ішінде өз бетімен білім алу үшін қолайлы жағдайлар жасау 
бойынша барлық қоғамдық секторлардың сындарлы өзара 
іс-қимылы

гаврилова И. н. 
[4, электрондық ресурс].   

2 білім беру жүйесіндегі әлеуметтік серіктестік - серіктестіктің 
барлық қатысушылары ортақ мақсаттарға қол жеткізуге 
және тиімділікке бағытталған білім беру ұйымдары 
мен әлеуметтік және кәсіби қатынастар субъектілері 
арасындағы ашық өзара іс-қимыл тетігі.

п р о х о р о в а  М .  п . ,  
петровский а. М.  
[3, электрондық ресурс].   

3 Әлеуметтік серіктестік - аймақтық университет кешендерін 
жобалаудың әлеуметтік-педагогикалық шарттары 
арасындағы негізгі интегралды детерминанттардың бірі.

Козырева е. а.  [5, с.7].   

4 білім берудегі әлеуметтік серіктестік ортақ міндеттерді 
шешу үшін ерікті өзара тиімді ынтымақтастық идеясын 
келесі тәсілдер арқылы таратады: қатысушылардың 
тең құқылығы, өзара сыйластық, нәтижеге мүдделілік; 
қызықтыратын мәселелерді талқылау еркіндігі, өзіне 
міндеттемелер қабылдау еріктілігі, жауапкершілік.

Цквитария т.а. [1, с.3].   

6 білім берудегі әлеуметтік серіктестік-білім беру 
ұйымдарының еңбек нарығының субъектілерімен және 
институттарымен, мемлекеттік және жергілікті билік 
органдарымен, қоғамдық ұйымдармен осы процестің барлық 
қатысушыларының мүдделерін барынша үйлестіруге және 
іске асыруға бағытталған өзара әрекеттесуінің ерекше түрі.

никитин М. В. [7,с.35].   

7 Әлеуметтік серіктестік-қоғамның үш секторының: 
билік органдарының, бизнестің және коммерциялық 
емес қоғамдық ұйымдардың ерікті сындарлы өзара іс-
қимылының үлгісі

доценко И.г. [8,с.61]

авторлардың ғылыми көзқарастары негізінде құрастырылған: [2-8].

1-кестеден көріп отырғанымыздай, еліміздің авторлары «білім берудегі 
әлеуметтік серіктестік» ұғымын әр қырынан қарастырады. «білім берудегі 
әлеуметтік серіктестік» ұғымының мәнін талдау білім берудегі әлеуметтік 
серіктестікті білім беру жүйесін дамыту бойынша міндеттерді шешуге 
бағытталған барлық қоғамдық секторлардың өзара іс-қимылының ерекше 
түрі ретінде анықтауға мүмкіндік береді:

– еңбек нарығында түлектердің кәсіби құзыреттеріне деген сұранысты 
қанағаттандыру мәселелері бойынша білім беру саласындағы барлық 
қатысушыларыдың мүдделерімен келісуді қамтамасыз ету;

– мынадай тәсілдемелер негізінде білім беру жүйесінің тиімділігін 
арттыру мақсатында серіктестіктің барлық қатысушыларының мүдделерін 
іске асыру: қатысушылардың тең құқылығы, өзара сыйластық, нәтижелерге 
мүдделілік, қызықтыратын мәселелерді талқылау еркіндігі, өзіне 
міндеттемелер алудағы еріктілігі, жауапкершілік. 

2 Университеттердің инновациялық дамуына әсер ететін әлеуметтік 
серіктестіктің негізгі сипаттамалары.

зерттеу тәсілдері бойынша жасалған талдау көрсеткендей, жоғары 
білім беру мекемелерінің инновациялық дамуы жоғары оқу орындары 
түлектерінің бәсекеге қабілеттілігі мен кәсіби құзыреттілігінің жоғары 
деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жоғары оқу орындарының 
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түбегейлі ұйымдастырушылық-құрылымдық және мазмұндық-білім беруде 
қайта құруға  бағытталған мақсатты қызметті білдіреді [9].

Инновациялық жоғары оқу орнының ерекшелігі университет 
оқытушыларының білім беру және ғылыми қызметін интеграциялау 
болып табылады, оның негізінде инновациялық ойлай алатын болашақ 
мамандарды кәсіби даярлау жүзеге асырылады, сондай-ақ инновациялық 
технологияларды, қызмет өнімдерін жасау және оларды білім беру процесіне 
енгізу үшін жағдайлар жасалады. Әлеуметтік әріптестік инновациялық 
қатынастар субъектілерінің ғылыми-инновациялық қызметі мен білім беру 
қызметін интеграциялау тәсілі ретінде әрекет етеді.

Кәсіби жоғары білім берудің инновациялық дамуы тұрғысынан  
М. п. прохорова, а. М. петровскийдің зерттеу ұстанымы маңызды 
болып табылады, сәйкесінше әлеуметтік серіктестік кәсіби білім берудің 
инновациялық даму тетігі ретінде әлеуметтік серіктестік субъектілерінің 
ақпараттық, жобалық, ресурстық өзара іс-қимылы бағыттарында іске 
асырылады [3].

жұмыс берушілер мен оқу орындары арасындағы сындарлы диалогты 
қамтамасыз ету үшін келісімшарттар жүйесі мен жоо-ға инвестициялар 
тетіктерін пысықтау негізінде әлеуметтік-инновациялық, ғылыми-зерттеу 
және кәсіби ынтымақтастықтың экономикалық тетіктерін әзірлеуді 
көздейтін әлеуметтік серіктестік тетіктерін құру талап етіледі [10].

сондай-ақ университеттердің кәсіпорындармен, мемлекеттік 
органдармен, бизнес-құрылымдармен әлеуметтік серіктестігі жоғары оқу 
орнының бәсекелестік артықшылықтарын басқару жүйесінде маңызды 
орын алады.

Қазақстандық жоғары оқу орындарының инновациялық дамуының 
тиімділігі ғылымды, жоғары білім мен бизнесті кіріктіру нысандары мен 
тетіктерін кеңейтуге байланысты.

шетелде білім беру, ғылым және бизнесті интеграциялау процесінің 
құрылымы зерттеу университеттерін, инновациялық кластерлерді, 
технопарктер мен технополистерді, бизнес-инкубаторларды, кластерлерді 
қамтиды.

Қазақстан Республикасында инновациялық процестерді дамытудың 
маңыздылығы инновациялық қызмет субъектілерін интеграциялау  
формаларын құру қажеттілігін айқындайды. бұл жағдайда университеттің 
инновациялық жүйесінің жұмыс істеуіне ықпал ететін негізгі жағдайларды 
қамтамасыз ету қажет.

зерттеушілердің тәсілдерін талдау негізінде [1, 3, 5, 10, 11] және мақалада 
алынған алғашқы ғылыми нәтижені ескере отырып, университеттердің 
инновациялық дамуына әсер ететін келесі сипаттамаларды ұсынуға болады:

– бірлескен қызмет туралы келісімдердің болуы; 
– ортақ мақсаттарға жету үшін әр түрлі ресурстарды кіріктіру; 
– еңбек нарығында сұранысқа ие кадрларды кәсіби даярлаудың білім    

беру бағдарламаларын әзірлеу; 
– білім беру ресурстарын жетілдіру, оқу орындарының педагогикалық 

әлеуетін және қоғамның практикалық тәжірибесін интеграциялау;
– жоо мен ұйымның бірлесуі, студенттерді мақсатты даярлау; 
–  студенттерді практикалық даярлау үшін база құру;
– бірлескен инновациялық құрылымдар үшін базаның болуы;
– әлеуметтік әріптестіктің әрбір қатысушысының оң әсер алуы;
– өзара қызмет көрсету (біліктілікті арттыру, ақпараттық қызметтер, 

консалтинг және сараптама).
Қазақстандық ұлттық университеттерде әлеуметтік серіктестікті тиімді 

дамыту университеттің инновациялық дамуына, жоғары оқу орнының сапалы 
білім беру қызметтерін ұсынуына ықпал ете алар еді.

Қазіргі заманғы университет аясындағы әлеуметтік серіктестіктің негізгі 
нәтижесі әлеуметтік серіктестер арасындағы төмендегідей бағыттағы қарым-
қатынастар жүйесі болып табылады:

– білім беру қызметтерінің сапасын арттыру;
– материалдық-техникалық базаны нығайту; 
– жоо-лардың инновациялық қызметін қаржылық қамтамасыз ету;
– болашақ мамандарды кәсіби даярлау мазмұнын жаңғырту; 
– өзара ұтымды жобалық-зерттеу қызметі.
Қазақстанның қазіргі заманауи білім беру практикасында серіктестік 

қатынастар саласын кеңейтуге байланысты процестер жүріп жатыр.     
түлектерді даярлау сапасына қойылатын талаптарды жан-жақты зерделеуді, 
құзыреттілікке бағдарланған білім беру бағдарламаларын әзірлеуді, жұмыс 
берушілердің түлектердің құзыреттілігін қалыптастыруға және білім 
алушыларды кәсіптік даярлау сапасын қорытынды бағалауға қатысуын 
көздейтін әлеуметтік серіктестік субъектілерінің ақпараттық өзара іс-
қимылы маңызды рөл атқарады.

Мысалы, л. н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінде  
(л. н. гумилев атындағы еҰУ) білім берудің барлық деңгейлері бойынша 
білім беру бағдарламалары білім беру пәндерінің циклдері негізінде еңбек 
нарығына тиімді ықпалдасу және әсер ету үшін қажетті деп санайтын 
құзыреттердің қалыптасуына және оларды бағалауға арналған. бұған жұмыс 
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берушілердің талаптарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларын 
міндетті және элективті компоненттер мен осы  пәндерді оқытуда қол 
жететін нәтижелерді қоса құрылымдау (жоспарлау) негізінде қол жеткізіледі 
[12, 10 б]. 

жұмыс берушілер мен білім алушылар білім беру бағдарламаларын 
(бб) әзірлеуге қатысады, өзгерістерді енгізу, университет қызметін 
бағалау мәселелері бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға 
белсенді араласады. бб мақсаттарына түзетулер жұмыс берушілердің 
талаптары бойынша еҰУ жұмыс берушілер кеңесінің басшылығымен 
жүзеге асырылады. бітірушілерді даярлау сапасы туралы қажеттіліктер мен 
пікірлерді зерделеу үшін барлық мүдделі тараптардың (білім алушылар мен 
жұмыс беруші кәсіпорындардың) өкілдеріне сауалнама жүргізіледі [13].

Университет әлеуметтік зерттеулер мен сауалнама жүргізу арқылы 
стейкхолдерлермен үнемі кері байланыс орнатып отырады.

л. н. гумилев атындағы еҰУ-нің академиялық саясатында түлектердің 
жалпы құзыреттері мен олардың мақсатты бағыттары айқындалған 
[12]. л. н. гумилев атындағы еҰУ білім беру бағдарламаларын дамыту 
тұжырымдамасының негізгі міндеттері: білім, ғылым және өндірісті 
интеграциялау негізінде қолданыстағы бб мазмұнын жаңарту; білім 
беру бағдарламаларының сапасын және бб мен пәндер модульдерінің 
практикаға бағдарлануын арттыру үшін нақты экономика секторының жұмыс 
берушілерін тарту тетіктерін құру және т.б. осы міндеттерді табысты іске 
асыру университеттің инновациялық дамуына ықпал етеді.

қорытынды
осылайша, ғалымдардың көзқарастарына теориялық талдау жүргізу 

нәтижесінде біз білім берудегі әлеуметтік серіктестіктің маңызды 
сипаттамаларын анықтадық. біз «білім берудегі әлеуметтік серіктестік» 
ұғымын білім беру жүйесін дамыту бойынша барлық қоғамдық секторлардың 
өзара іс-қимылының ерекше түрі ретінде мынадай міндеттерді шешуге 
бағытталған деп ақтыладық: еңбек нарығында түлектердің кәсіби 
құзыреттеріне қойылатын сұранысты қанағаттандыру мәселелері бойынша 
білім беру саласындағы қатынастардың барлық қатысушыларының 
мүдделерін үйлестіруді қамтамасыз ету; мынадай тәсілдемелер негізінде 
білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында серіктестіктің барлық 
қатысушыларының мүдделерін іске асыру: қатысушылардың тең құқылығы, 
өзара сыйластық, нәтижелерге қызығушылық, қызығушылық тудыратын 
мәселелерді талқылау еркіндігі, міндеттемелерді өз еркімен қабылдау, 
жауапкершілік.

Қазіргі замандағы қазақстандық жоғары оқу орындарының түбегейлі 
өзгерістері жоғары оқу орындары түлектерінің бәсекеге қабілеттілігі мен 
кәсіби құзыреттілігінің жоғары дәрежесін қамтамасыз етуге бағытталған. 
осы тұрғыдан алғанда, әлеуметтік серіктестік жоғары кәсіптік білім берудің 
инновациялық даму тетігі болып табылады. Мақалада көрсетілген әлеуметтік 
серіктестіктің негізгі сипаттамаларын есепке алу университеттердің 
инновациялық дамуын белсендіруге мүмкіндік береді.

зерттеу нәтижелерін ескере отырып, біз университетте әлеуметтік 
серіктестікті дамыту үшін келесі ұсыныстарды тұжырымдаймыз: 

1) университеттердің инновациялық даму мақсаттарына қол жеткізу 
үшін әлеуметтік серіктестік субъектілерінің ресурстардың әртүрлі түрлерінің 
(ақпараттық, жобалық, ресурстық) өзара іс-қимылын интеграциялауды 
қамтамасыз ету;

2) жоо студенттерін практикадан өту үшін базаны кеңейту;
3) жоо мен ұйым бірлесіп іске асыратын студенттерді мақсатты 

даярлауды ұйымдастыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізу;
4) жоо-да бірлескен инновациялық құрылымдарды дамыту үшін 

қаржылық алғышарттар қалыптастыру; 
5) әлеуметтік серіктестік субъектілерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыру 

кезінде мынадай тәсілдерді ұстану: қатысушылардың тең құқылығы, өзара 
құрмет, нәтижеге мүдделілік, қызықтыратын мәселелерді талқылау еркіндігі, 
өзіне міндеттемелер қабылдау еріктілігі, жауапкершілік.
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соЦиалЬное Партнерство в контексте 
инноваЦионного раЗвития вуЗа

Данная статья направлена на уточнение понятия «социальное 
партнерство в образовании», на выявление основных характеристик 
социального партнерства с  точки зрения  инновационного развития  
университета.

В качестве теоретико-методологической базы были 
использованы труды ученых, исследующих теоретические основы 
социального партнерства в образовании. В статье  представлены 
результаты обобщения основных исследовательских подходов к 
определению понятия «социальное партнерство в образовании».  
Социальное партнерство в образовании определяется как особый 
тип взаимодействия всех общественных секторов по развитию 
системы образования, нацеленной  на решение определенных 

задач. Среди основных  характеристик социального партнерства,  
влияющих на инновационное развитие университетов, выделены: 
интеграция различных видов ресурсов для достижения общих целей;  
разработка  востребованных на рынке труда образовательных 
программ профессиональной подготовки кадров;   наличие базы для 
совместных  инновационных структур и др. 

С учетом результатов исследования  в статье определены 
рекомендации  для развития социального партнерства в вузе: 
проведение системной работы по организации целевой  подготовки 
студентов, реализуемой совместно вузом и организацией; 
формирование  финансовых  предпосылок  для развития совместных  
инновационных структур в вузе; расширение  базы для  практического  
обучения студентов вуза и др.

Ключевые слова:   социальное партнерство,  инновационное  
развитие университета,    социальные  отношения,  институты рынка 
труда, целевая  подготовка студентов,  совместные  инновационные 
структуры в вузе,  конкурентоспособность,  интеграция  ресурсов. 
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SOCIAL PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY

This article is aimed at clarifying the concept of «social partnership 
in education», at identifying the main characteristics of social partnership 
from the point of view of innovative development of the university.

As a theoretical and methodological basis, the works of scientists 
studying the theoretical foundations of social partnership in education 
were used. The article presents the results of generalization of the main 
research approaches to the definition of the concept of «social partnership 
in education».  Social partnership in education is defined as a special type of 
interaction between all public sectors for the development of the education 
system aimed at solving certain tasks. Among the main characteristics of 
social partnership that affect the innovative development of universities, 
the following are highlighted: integration of various types of resources to 
achieve common goals; design of educational programs for professional 
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training that are in demand on the labor market; the availability of a base 
for joint innovative structures, etc.

Considering the results of the research, the article defines 
recommendations for the development of social partnership at the 
university: carrying out systematic work on the organization of targeted 
training of students, implemented jointly by the university and the 
organization; forming financial prerequisites for the development of joint 
innovative structures at the university; expanding the base for practical 
training of university students, etc.

Keywords: social partnership, innovative development of the 
university, social relations, labor market institutions, targeted training 
of students, joint innovative structures at the university, competitiveness, 
integration of resources.
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СИСТЕма КРИТЕРИЕВ ОЦЕнКИ КаЧЕСТВа 
УЧЕБнОЙ ЛИТЕРаТУРы

В данной статье рассматривается решение проблемы 
качества учебной литературы в Казахстане. Автор рассматривает 
исторические предпосылки создания отечественных учебников, 
также останавливается на исследованиях последних лет. 

В статье рассматриваются необходимые автору учебника 
характеристики личности, говорится о путях повышения 
качества учебной литературы. Приводится проделанная работа 
отечественных ученых в этом направлении.

Описывается система критериев определения качества 
учебной литературы, которая разработана на основе требований 
учебниковедения и с учетом мирового опыта, опираясь на 
современные требования к учебнику. Опыт применения данной 
системы показал ее универсальность и возможность применения в 
оценке учебной литературы всех уровней образования, несмотря на 
то, что учебная литература для дошкольной организации, колледжа, 
вуза имеет свои определенные особенности. Если в школьном учебнике 
четко обозначены объем изучаемого материала по классам, что во 
многом облегчает задачу автору, то в дошкольном образовании 
формирование учебных навыков идет не через конкретный предмет, 
а через организованную учебную деятельность и интегрированную 
подачу знаний; для колледжа и вуза, в основном, пишутся учебные 
пособия, а не фундаментальные учебники, в связи с тем, что 
изучаемая наука/отрасль многогранна, многоаспектна и постоянно 
совершенствуется; и потому, что вполне естественно, учебно-
методические комплексы для дошкольных организаций, учебные 
пособия для вузов и колледжей представляют собой разнообразные 
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варианты написания в зависимости от стиля написания автора, но 
которые можно оценивать по единой системе.

Ключевые слова: учебная литература, учебник, критерий, 
качество учебника, система оценивания качества.

введение 
В век стремительного развития научно-технического процесса нарастания 

и быстрой смены информационного потока ограниченные сроки восприятия 
и переработки информации, адаптации ее для обучающихся, требования все 
более совершенной подготовки подрастающего поколения к жизни требуют 
столь же быстрого совершенствования как методики создания учебников, так 
и организации этого дела.

подготовка качественной учебной литературы относится к категории 
очень важных государственных задач. среди условий повышения качества 
образования можно выделить качество учебной литературы. глава Мон РК а. 
аймагамбетов в своих выступлениях неоднократно отмечает о необходимости 
повышения качества учебников, улучшения процедуры проведения экспертизы 
и создании специальных платформ для экспертизы учебников. поэтому вопросы 
подготовки и оценивания учебной литературы являются актуальными.

Материалы и методы
отечественный ученый-компаративист а. К. Кусаинов, занимаясь 

проблемами повышения качества образования, определил 8 системообразующих 
компонентов системы образования. Это: стандарты образования и учебные 
программы; учебная литература; профессиональная квалификация 
педагогических кадров; мониторинг знаний; духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание; научно-исследовательские работы; система 
управления; материально-техническая база. любой из указанных компонентов 
системы влияет на повышение качества образования. одна из первых ролей 
отводится качеству учебной литературы [1]. 

Мировой опыт показывает, что во всех странах проводится много работ в 
обозначенных направлениях, а качество знаний повышается лишь в тех странах, 
где указанные работы осуществляются системно и на научной основе [2]. 

создание учебника является очень сложной работой, а предъявляемые к 
этому процессу требования – сами по себе отдельной наукой. наука, подробно 
исследующая теорию учебников, называется учебниковедение. И создание 
учебников должно осуществляться на основании данной науки.

наука учебниковедение, основателем которой в XVII веке стал великий 
чешский педагог ян амос Коменский, в настоящее время является одной из 
самых широко развитых отраслей наук.

ы. алтынсарин, а. байтурсынов, М. дулатов, ж. аймаутов и др. 
представители казахской интеллигенции были авторами первых учебников и 
внесли большой вклад в использование богатой сокровищницы родного языка 
и народной мудрости в определении содержания и материалов учебников.

В период советского союза вопросы написания учебников стали 
прерогативой советского правительства. В стране писались учебники только 
по казахскому языку и литературе, истории Казахстана, потому наука 
учебниковедение не развивалась.

после обретения Казахстаном суверенитета в целях качественного 
написания отечественных учебников было проведено много исследовательских 
работ, в 2000 г. вышла в свет первая монография в этой отрасли: «актуальные 
вопросы учебниковедения», авторы а. К. Кусаинов, У. а. асылов [3]. с тех 
пор написано множество научных трудов по вопросам повышения качества 
учебников, проведены научно-практические конференции, семинары и др., 
посвященные данной тематике [4; 5]. 

Видный французский педагог а. шоппе писал: «Учебник – феномен, 
формирующий нацию». Известный ученый академик а. Колмогоров, на своем 
опыте познавший всю сложность создания учебников, сравнил создание 
учебника с конструированием реактивного самолета. Это говорит о том, что 
создание качественных учебников является сложнейшей задачей. поэтому во 
многих развитых странах мира функционируют национальные научные центры, 
занимающиеся проблемами создания учебников. К примеру, во Франции около 
полувека функционирует научно-исследовательский институт, занимающийся 
проблемами создания и оценки качества школьных учебников. У нас в стране 
с 2005 года работает Республиканский научно-практический центр учебник.

результаты и обсуждение
по мнению ученых, проводивших фундаментальные исследования по 

теории создания учебников, для его разработки недостаточно только глубоких 
научных знаний. автор учебников и учебных пособий должен быть человеком 
с широким кругозором, в совершенстве знать методические и дидактические 
требования к учебникам, понимать и учитывать возрастные и психологические 
особенности обучающихся, т.е., в первую очередь, автор должен быть педагогом. 
одна из нелегких задач учебной литературы состоит в том, чтобы представить 
научные знания в форме, доступной и понятной обучающимся [6]. 

созданием учебников, в первую очередь, должны заниматься люди, 
освоившие науку учебниковедение. В Казахстане мало ученых, занимающихся 
теорией науки учебниковедения. Эта наука не развита. нет полноценной школы 
авторов учебников. автору, который не знает эту науку, очень тяжело написать 
хороший учебник. Может ли рядовой летчик, пусть самый лучший, создать 
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реактивный самолет? наверное, нет. точно также не каждый ученый может 
написать хороший учебник.

Во-вторых, надо создать систему мониторинга качества учебной 
литературы. Учебник, как учебная литература, выполняет множество функций. 
Чтобы определить его качество к нему предъявляются сотни требований. 
поэтому на основе этих требований надо проводить теоретическую и 
практическую оценку качества учебной литературы.

В-третьих, надо специально обучить и подготовить экспертов, которые 
будут проводить теоретический и практический мониторинг. теоретический 
мониторинг должны проводить эксперты, прошедшие обучение и глубоко 
усвоившие систему оценки качества учебников, а практический мониторинг – 
подготовленные учителя-методисты.

В учебнике конкретизируются цели образования в виде содержания, 
методов и приемов обучения. Учебник, во-первых, выполняет множество 
функций в учебном процессе; во-вторых, активизирует деятельность 
обучающихся; в-третьих, предлагает действия, являющиеся главными в процессе 
обучения.  

поэтому при написании учебника должны быть предусмотрены 
основные положения, представленные в образовательном стандарте и других 
нормативных документах, научные и системные аспекты, способствующие 
эффективному изучению и интеграции, должна обеспечиваться непрерывность 
и преемственность учебного материала, не менее важным являются формы, 
способы, методы и приемы подачи учебного материала.

при подготовке учебника необходимо придавать особое значение 
реализации его дидактических функций. если содержание учебника не будет 
правильно организовано, то, сколько бы ценных сведений в него ни входило, с 
ним будет неэффективно работать.

Работы по повышению качества учебников целесообразно проводить в двух 
основных направлениях: повышение компетентности авторов и осуществление 
мониторинга качества учебников. 

по первому направлению ведется планомерная работа по повышению 
квалификации авторов школьных учебников. Министерство образования и 
науки выдвинуло требование об обязательном прохождении авторами школьных 
учебников обучающих курсов [7]. 

обязательное обучение авторов школьной литературы в нашей стране 
началось впервые в 2020 году. академия педагогических наук (апн) имеет 
большой опыт проведения обучающих курсов по подготовке авторов и экспертов 
учебников: с 2019 года апн начала проводить курсы «требования к разработке 
и экспертизе школьного учебника». В настоящее время ведется обучение как 

оффлайн, так и дистанционно, на курсах, программа которого утверждена 
Мон РК, на тему «Методология разработки учебника и совершенствование 
профессиональных навыков авторов» объемом 72 часа. 

В 2019 году при апн создан «Центр учебниковедения», занимающийся 
вопросами теории создания учебников и оказанием методической помощи 
авторам и экспертам учебной литературы. В центре работают ученые и 
учителя-методисты – ученики академика а. Кусаинова, освоившие основы 
учебниковедения и принимавшие непосредственное участие в разработке 
методических рекомендаций и критериев оценивания качества школьных 
учебников; тренеры по обновленному содержанию образования и авторы 
учебников нового поколения. Все они являются лекторами и тренерами на 
курсах по обучению авторов учебников и УМК.

Реализация второго направления возможна при условии создания системы 
критериев определения качества учебной литературы на научной основе и 
конкретного выявления всех достоинств и недостатков учебников.

за последние годы в апн под руководством академика а. Кусаинова 
проведена большая работа по повышению качества учебной литературы и 
разработке критериев оценивания их качества.

В 2018 г. учеными апн было разработано методическое пособие «Критерии 
оценки качества учебников» [8]. В 2019 г. совместно с РнпЦ «Учебник» была 
разработана и внедрена новая система критериев по оценке качества школьных 
учебников нового поколения и подготовлены «Методические рекомендации по 
повышению качества учебной литературы» [9]. 

действующая система критериев определения качества школьной 
учебной литературы разработана на основе требований учебниковедения и 
с учетом мирового опыта, опираясь на современные требования к учебнику. 
опыт применения данной системы показал ее универсальность и возможность 
применения в оценке учебной литературы всех уровней образования, несмотря 
на то, что учебная литература для дошкольной организации, колледжа, вуза 
имеет свои определенные особенности.

если в школьном учебнике четко обозначены объем изучаемого 
материала, темы, понятия по классам, что во многом облегчает задачу автору, 
то в дошкольном образовании формирование учебных навыков идет не 
через конкретный предмет, а через организованную учебную деятельность и 
интегрированную подачу знаний; для колледжа и вуза, в основном, пишутся 
учебные пособия, а не фундаментальные учебники, в связи с тем, что изучаемая 
наука/отрасль многогранна, многоаспектна и постоянно совершенствуется; 
и потому, что вполне естественно, учебно-методические комплексы для 
дошкольных организаций, учебные пособия/учебники для вузов и колледжей 
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представляют собой разнообразные варианты написания в зависимости от стиля 
написания автора.

Впервые в республике апн подняла вопросы совершенствования методики 
написания учебной литературы для всех уровней образования: в стране есть 
государственные стандарты, типовые учебные планы всех уровней образования 
– соответственно должны быть и единые требования к написанию учебной 
литературы.  

предлагаемая система критериев оценки качества учебной литературы 
для детских дошкольных организаций, школ, колледжей и вузов разработана 
с учетом особенностей каждого уровня образования и позволяет оценить 
качество учебников, требования к их составлению и выполняемые ими функции 
на научной основе по двум разделам: «научно-педагогическая экспертиза 
дидактического аппарата учебника» и «научно-педагогическая экспертиза 
реализации дидактических функций учебника» [10].

Разработанная на научной основе система критериев в условиях перехода от 
парадигмы образования «знания, умения и навыки» к парадигме «образование, 
ориентированное на результат с формированием компетенций учащихся», 
несомненно внесет значительный вклад в повышение качества современной 
учебной литературы, разрабатываемой в Казахстане.

В этой системе критериев оценка качества дидактического аппарата 
определяется на основе оценки качества структуры учебника, содержания 
учебника, аппарата организации усвоения, аппарата восприятия, аппарата 
ориентирования, иллюстративного материала, электронного приложения 
учебника, соответствия оформления учебника эргономическим и эстетическим 
требованиям. 

оценка качества выполняемых учебником функций определяется на 
основе оценки координирующей, систематизирующей, информативной, 
мотивационной, развивающей, трансформационной, ценностно-ориентационной 
и воспитательной функций, функции самообразования и навигации, 
интегрирующей, контрольно-корректирующей функций учебника.

В 1 разделе «Научно-педагогическая экспертиза дидактического аппарата 
учебника» осуществляется оценка соответствия учебного издания госо, 
типовому учебному плану и типовой учебной программе, а также оценка 
дидактико-методических компонентов учебника. Их качество определяется на 
основе оценки содержания следующих подразделов:  

1 основные требования (соответствие учебника требованиям госо, 
типового учебного плана и типовой учебной программы и других нпа). 

2 структура учебника (компоненты, обеспечивающие раскрытие 
основного содержания учебника, размещённые в логической последовательности 
в соответствии с дидактическими требованиями)

3 содержание учебника (текстовые и внетекстовые части учебника, 
изложенные в соответствии с типовой учебной программой, положениями 
дидактики, психологии и методики обучения)

4 аппарат организации усвоения (система задач, заданий, упражнений, 
наглядно-иллюстративных материалов, обеспечивающих эффективное усвоение 
учебного содержания)

5 аппарат восприятия  (текст, стиль, язык содержания учебника – 
обеспечивающих доступность, понятность учебных материалов, изложенных 
с соблюдением норм современного литературного языка)

6 аппарат ориентирования (условные обозначения, рубрикация, 
шрифтовые и цветовые выделения, сигналы-символы, библиография, 
колонтитул, специальные инструкции, предметные и именные указатели)

7 иллюстративный материал (комплекс наглядно-иллюстративных 
и графических материалов учебника, способствующих изучению учебного 
содержания и облегчающая его усвоение)

8 Электронное приложение учебника (интерактивное приложение к 
учебнику, соответствующее его структуре и содержанию)

9 Эргономика учебника (соответствие  исполнения и оформления 
учебника с точки зрения методической целесообразности и пользовательской 
удобности для обучающихся).

Во 2 разделе «Научно-педагогическая экспертиза реализации 
дидактических функций учебника» осуществляется оценка соответствия 
учебника выполняемым дидактическим функциям. оценивается их реализация 
в содержании учебного издания. перечень дидактических функций учебника:

1 координирующая (способствует привлечению в процессе работы 
над учебным материалом разнообразных средств обучения (справочников, 
практикумов, иллюстраций, электронных ресурсов и т.п.), в целях их 
эффективного функционального использования);

2 систематизирующая (реализует требование систематического и 
последовательного изложения материала в логике учебного предмета и четкость 
его изложения, способствует обучению школьников приемам и методам научной 
систематизации материала);  

3 информативная (представляет учебник как носителя словесно и 
наглядно выраженного предметного содержания образования); 
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4 Мотивационная (стимулирует у обучающихся учебно-познавательную 
потребность в познании, желание и умения самостоятельного приобретения 
знаний, побуждает к достижению ожидаемых результатов);

5 развивающая (содействует развитию интеллектуальных способностей, 
личностных качеств, практических и коммуникативных навыков);

6 трансформационная (представляет педагогическую переработку 
научных знаний, подлежащих усвоению, адаптацию учебного материала в 
соответствии с дидактическими принципами); 

7 Ценностно-ориентационная и воспитательная (способствует развитию 
социально и личностно значимых качеств обучающихся на основе духовно-
нравственных ценностей);

8 самообразования и навигации (выражается в ориентировании 
в образовательном пространстве в целях освоения знаний, организации 
самостоятельной учебной деятельности);

9 интегрирующая (помогает обучающемуся получать дополнительную 
информацию из смежных наук, других образовательных источников);

10 контрольно-корректирующая (предоставляет возможность проверки, 
самооценки и коррекции в процессе обучения, выполнение заданий для 
формирования функциональной грамотности).

выводы
Впервые в стране учеными-методистами проделана большая работа по 

систематизации требований к современной учебной литературе, на основе 
которых разработаны критерии оценивания учебной литературы для всех 
уровней образования. повышение качества учебной литературы несомненно 
будет способствовать повышению качества казахстанской системы образования. 

данная работа выполнена в рамках государственного заказа на реализацию 
научного и (или) научно-технического проекта по бюджетной программе 217 
«Развитие науки», подпрограмме 102 «грантовое финансирование научных 
исследований и средств республиканского бюджета» на тему: ИРн ap09260158 
«научно-методические основы разработки и внедрения системы критериев 
апробации учебной литературы».
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оқу ӘдеБиеті саПасын Бағалау  
критерийлерінің ЖҮйесі

Бұл мақалада Қазақстандағы оқу әдебиетінің сапасы мәселелерін 
шешу қарастырылады. Автор отандық оқулықтарды жасаудың 
тарихи алғышарттарын қарастырады, сонымен қатар соңғы 
жылдардағы зерттеулерге тоқталды.

Мақалада оқулық авторына қажетті жеке қасиеттер 
қарастырылады, оқу әдебиетінің сапасын жақсарту жолдары 
туралы айтылады. Отандық ғалымдардың осы бағытта атқарған 
жұмыстары келтіріледі.

Оқулыққа қойылатын заманауи талаптарға сүйене отырып, 
оқулықтану талаптары негізінде және әлемдік тәжірибені ескере 
отырып жасалған оқу әдебиетінің сапасын анықтау критерийлерінің 
жүйесі мақалада сипатталған. Бұл жүйені қолдану тәжірибесі 
оның әмбебаптығын және мектепке дейінгі ұйымға, колледжге, 
университетке арналған оқу әдебиеттерінің өзіндік ерекшеліктері 
болғанына қарамастан, білім берудің барлық деңгейлеріндегі оқу 
әдебиеттерін бағалауда қолдану мүмкіндігін көрсетті. Егер мектеп 
оқулығында сынып бойынша оқытылатын материалдың көлемі 
нақты белгіленсе, бұл авторға міндетті айтарлықтай жеңілдетеді, 
онда мектепке дейінгі білім беруде оқу дағдыларын қалыптастыру 
нақты пән арқылы емес, ұйымдастырылған оқу қызметі және 
интеграцияланған білім беру арқылы жүзеге асырылады; колледж 
бен ЖОО үшін, негізінен, оқытылатын ғылым/сала көп қырлы, көп 
өлшемді және үнемі жетілдіріліп отыратындығына байланысты 
іргелі оқулықтар емес, оқу құралдары жазылады.; әрине, мектепке 
дейінгі ұйымдарға арналған оқу-әдістемелік кешендер, жоғары оқу 
орындары мен колледждерге арналған оқу құралдары автордың жазу 
стиліне байланысты әртүрлі емле нұсқалары болып табылады, бірақ 
оларды бірыңғай жүйе бойынша бағалауға болады.

Кілтті сөздер: оқу әдебиеті, оқулық, критерий, оқулық сапасы, 
сапаны бағалау жүйесі.
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SYSTEM OF CRITERIA FOR EVALUATING 
THE QUALITY OF EDUCATIONAL LITERATURE

This article discusses the solution to the problem of the quality of 
educational literature in Kazakhstan. The author examines the historical 
background of the creation of domestic textbooks, and also focuses on the 
research of recent years. 

The article discusses the personality characteristics necessary for 
the author of the textbook, and discusses ways to improve the quality of 
educational literature. The work done by Russian scientists in this direction 
is presented.

The article describes a system of criteria for determining the quality of 
educational literature, which is developed on the basis of the requirements 
of textbook studies and taking into account world experience, based on 
modern textbook requirements. The experience of using this system has 
shown its universality and the possibility of using it in the evaluation 
of educational literature at all levels of education, despite the fact that 
educational literature for preschool organizations, colleges, universities 
has its own specific features. If the school textbook clearly indicates the 
amount of material studied by class, which greatly facilitates the task of 
the author, then in preschool education, the formation of educational 
skills is not through a specific subject, but through organized educational 
activities and integrated knowledge delivery; for college and university, 
textbooks are mainly written, not fundamental textbooks, due to the fact 
that the studied science/industry is multifaceted, multidimensional and 
constantly improving; and because it is quite natural that educational 
and methodological complexes for preschool organizations, textbooks for 
universities and colleges represent a variety of spellings, depending on 
the style of writing of the author, but which can be evaluated according 
to a single system.

Keywords: educational literature, textbook, criterion, textbook quality, 
quality assessment system.
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СОзДанИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДаГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВанИЯ ПРОФЕССИОнаЛЬнО-
ОРИЕнТИРОВаннОЙ ОБРазОВаТЕЛЬнОЙ  
ТРаЕКТОРИИ БУДУЩИХ ПЕДаГОГОВ

В статье представлены материалы и результаты социально 
значимого исследования, целью которого является построение будущими 
педагогами профессионально-ориентированной образовательной 
траектории – персонального маршрута по овладению средствами решения 
профессиональных задач (образовательных программ, технологий 
формального, неформального и информального образования). Построение 
названной траектории требует организации сконструированных в ходе 
исследования психолого-педагогических условий для изменения мотивации 
и позиции студентов в направлении активного профессионального 
становления. Результатом исследования является Школа будущего 
педагога, организованная на базе Северо-Казахстанского университета 
им. М. Козыбаева. Деятельность данной Школы интегрирует формальное, 
неформальное и информальное образование, актуализирует свободу 
выбора обучающихся, развитие их индивидуальности и профессиональных 
привычек, формирование компетенций для решения профессиональных 
задач. К числу таких компетенций авторы статьи относят:   готовность 
и способности адаптировать образовательный процесс в соответствии с 
собственными профессиональными целями; устанавливать партнерское 
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взаимодействие с субъектами образовательной среды; создавать и 
использовать образовательную среду вуза и других образовательных 
учреждений; проектировать и осуществлять профессиональное 
самообразование. Основной вывод статьи – проектирование студентами 
исследуемой траектории требует, чтобы место обучения выходило за 
рамки вуза в профессиональные сообщества, а практика регионального 
образования стала дополнительным контекстом обучения.      

Ключевые слова: профессиональная траектория, саморазвитие, 
профессиональное становление, проектирование, психологическая 
готовность.   

 
введение 
подготовка педагогов, способных к самоактуализации и самореализации 

в профессиональной деятельности, гармонично сочетающих в себе личностные 
и профессионально значимые качества, – такова цель современного  
профессионального образования. Реализация данной цели востребована 
реформированием национальных систем образования, актуализирующим 
профессиональное совершенствование учителя в персонифицированном 
залоге, – «посредством развития у него способности осмысления, описания 
и передачи собственного инновационного опыта» [1, с. 28]. 

В этой связи образовательный процесс должен быть ориентирован на 
формирование активной позиции студента по выстраиванию профессионально-
ориентированной образовательной траектории, ведь «студенты должны 
стать производителями, а не потребителями знаний и своего собственного 
социального мира» (согласно концепции «student as producer is Hacking the 
University») [2, с. 255].   такая траектория должна носить индивидуальный 
характер. следовательно, необходимо создание психолого-педагогических 
условий для индивидуализации обучения и возможностей проектирования 
обучающимся собственного профессионального развития.  

Вместе с тем, индивидуализация обучения в вузе остается нерешенной 
проблемой, что подтверждает  противоречия между: 1) мотивацией 
личности к обучению с ориентацией на свои возможности, потребности 
и доминантные способности и недостаточной разработанностью 
условий требуемой персонализированной образовательной среды;  
2) востребованностью индивидуализации непрерывной профессионально-
педагогической подготовки и несформированностью умений обучающихся 
по управлению собственным профессиональным развитием, адаптации к 
себе содержания обучения; 3) актуальностью технологии индивидуального 
подхода к построению обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории и навязыванием в системе профессиональной подготовки готовых 
образовательных маршрутов. 

таким образом, продвижение реформ казахстанского образования 
затрудняет недостаточно управляемое педагогами собственное 
профессиональное развитие, что актуализирует проблему разработки и 
реализации будущими педагогами профессионально-ориентированной 
образовательной траектории (далее – ПООТ).  

Материалы и методы
Исследование обозначенной проблемы позволило сформулировать 

гипотезу: если будущие педагоги, обучающиеся в вузе, будут формировать 
компетенции проектирования индивидуальной поот, то это будет 
способствовать более целостному их профессиональному развитию в сравнении 
с имеющейся практикой профессиональной подготовки студентов вуза, 
т.к.  такое проектирование стимулирует устойчивые мотивы саморазвития и 
самореализации и на их основе целенаправленное развитие субъектной позиции.

В ходе исследования – посредством метода теоретического анализа 
– выполнен аспектный обзор литературы. Установлено нижеследующее. 

C. B. Воробьева, а. п. тряпицына рассматривают индивидуальный 
образовательный маршрут как целенаправленно проектируемую 
дифференцированную образовательную программу, которая определяется 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями учащегося, а также стандартами образования. при этом 
существует понятие «индивидуальная образовательная траектория», которое 
г. а. бордовский, е. а. Климов, B. C. Мерлин, H. H. суртаева наделяют 
более широким значением и указывают несколько направлений реализации: 
содержательный (вариативные учебные планы и образовательные 
программы); деятельностный (специальные педагогические технологии); 
процессуальный (организационный аспект) [3].

а. В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную 
траекторию применительно к личности учащегося – как персональный путь 
реализации его личностного потенциала в образовании [9, с. 383]. В этом 
аспекте, умения / компетенции разработки и продвижения в индивидуальной 
образовательно траектории становятся основанием непрерывного 
образования личности, в т.ч. педагогического. 

научная позиция В. т. тихомировой обосновывает содержание работы 
по продвижению обучающегося в индивидуальной траектории. так, 
индивидуальная траектория развития студента – путь движения к витальной 
и профессиональной готовности для самостоятельной и ответственной 
жизнедеятельности в гражданском и профессиональном пространстве  [10, с. 54]. 
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с деятельностью студента по проектированию индивидуальной 
траектории коррелирует системная деятельность преподавателя: «в его 
задачи входит определение потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся, координация самостоятельной работы, консультирование 
и коррекция учебно-познавательной деятельности студентов, оценивание 
результатов обучения, помощь в проведении саморефлексии [11].

немаловажное значение для нас имеет рассмотрение индивидуальной 
траектории в аспекте:

– личностного потенциала и самоорганизации: «представления о 
личностном потенциале субъекта деятельности, включающем в себя 
совокупность его субъектно-деятельностных, познавательных, творческих и 
иных способностей [12, с. 83]; «индивидуальный проект достижения целей 
и результатов обучения, планируемых самим обучающимся посредством 
выбора подходящих форм, темпа, средств и методов обучения, когда условием 
такого выбора становится правильно организуемая самостоятельная работа 
студентов» [13, с. 25] 

– перспектив саморазвития: «линия движения студента в саморазвитии 
личности с присущими ей своеобразными, неповторимыми чертами» [14, с. 320]; 
«вариант пути восхождения к образованию» как следствие  индивидуализации 
образовательного процесса в вузе, при котором построение студентом 
своего образовательного маршрута и продвижение по нему обеспечивает 
результативность процесса обучения. студент не просто усваивает необходимые 
знания, а становится образованным человеком в самом глубоком смысле 
этого слова [15, с. 80]; «смыслопорождающая деятельность прогнозирования 
личностью своего будущего». Выполнение этой деятельности обеспечивается 
развитием прогностической компетентности, которая определяет построение 
возможных маршрутов достижения будущего» [16, с. 2639]; «жизненный 
курс», который включает исторические и рациоэтнические различия в переходе 
к взрослой жизни, переход от школы к работе, образовательной карьере, 
характеристики деятельности на протяжении всей жизни и жизненный период 
в контексте психологического благополучия [17]. 

таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что, несмотря на значительный объем исследований 
по проблемам проектирования индивидуальной образовательной 
траектории, недостаточно изучен вопрос создания условий для построения 
профессионально-ориентированной образовательной траектории для 
профессионального становления будущих педагогов в вузе, не исследованы 
возможности создания школа будущего педагога.

Метод анализа базового понятия позволил уточнить его рабочее 
определение, которое представлено с помощью денотатного графа на рисунке 1. 

Рисунок 1 – денотатный граф к понятию поот
  
Как видно из денотатного графа, нами на основе метода моделирования 

определены психолого-педагогические условия для осознанного и 
устойчивого продвижения обучающихся в поот. представим их краткое 
обоснование. 

Условие 1. психологическая поддержка каждого студента. В 
проблемное поле этой работы входят: мониторинг восприятия студентами 
государственного стандарта профессиональной подготовки, анализ внешних 
и внутренних причин неопределенности профессиональной подготовки 
в вузе, анализ новых требований к формированию профессиональных 
компетенций того или иного профиля;  помощь студентам в решении проблем 
овладения профессией.
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Условие 2. Формирование психологической готовности обучающихся 
к профессионально-ориентированной деятельности. В структуру 
психологической готовности включаем мотивационный, ориентационный, 
операциональный, волевой и оценочный компоненты. нами уточнены 
условия формирования исследуемой психологической готовности:  
1) осознание вызовов системе образования, социальных запросов качества 
образования, требований рынка педагогического труда; 2) осознание миссии 
и целей образования и педагогической деятельности; 3) осмысление и оценка 
условий, в которых будет выполняться профессионально-педагогическая 
деятельность, имеющегося педагогического опыта; 4) определение наиболее 
вероятных и вспомогательных способов решения педагогических задач;  
5) прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и волевых процессов в ходе педагогических действий; 
6) мобилизация внешних и внутренних ресурсов для профессионально-
педагогического развития. 

Условие 3. тьюторское сопровождение мотивации профессионально-
ориентированной успешности. основное направление тьюторской 
деятельности – сопровождение формирования общих и профессиональных 
компетенций обучающегося в рамках освоения профессиональной 
образовательной программы и построения поот. 

Условие 4. оптимизация самостоятельной работы обучающихся по 
планированию поот и продвижению в ней. для того чтобы у студентов были 
сформированы профессиональные компетенции, необходимо организовать 
образовательный процесс в вузе, который будет характеризоваться 
расширением и усложнением поля их самостоятельной деятельности. 
самостоятельная работа имеет целью развитие такой самостоятельности 
обучающегося, когда он сам организует познавательную деятельность, 
выстраивая ее в полном цикле (целеполагание, планирование, анализ, 
рефлексия, самооценка), осуществляет профессиональное самосознание, 
дает самооценку своих профессионально-направленных возможностей. 

Условие 5. организация компетентностно-ориентированной научно-
исследовательской работы обучающихся. такая деятельность, во-первых, 
осуществляется на добровольной основе, в условиях осознанного выбора 
обучающегося; во-вторых, он сам определяет интересующую его тему, 
самостоятельно проводит исследование, что принципиально для будущей 
профессиональной деятельности; в-третьих, эта деятельность готовит к 
Lesson study и action research – актуальным исследовательским стратегиям, 
реализуемым в казахстанской школе. 

Метод диагностики позволил определить исходное состояние внешних 
и внутренних мотивов учения студентов как влияющих на разработку поот 
и продвижение в ней.

Экспериментальная база исследования – северо-Казахстанский 
университет им. М. Козыбаева. Исследованием охвачено 149 студентов  
направления подготовки «педагогические науки»: студенты 3-го и 4-го 
курсов специальностей: 6B01101 «педагогика и психология», 6B01301 
«педагогика и методика начального обучения», 6B01801 «социальная 
педагогика и самопознание» – в количестве 149 человек. 

Используемая методика «Мотивация учения студентов педагогического 
вуза» пакулина с. а., Кетько с. М. [18] позволила диагностировать 
3 группы мотивов,  детерминирующих деятельность учения:  
а) в прошлом – доминирующие мотивы поступления в вуз, б) в настоящем 
–  реально действующие мотивы учебной деятельности, в) в будущем – 
профессиональные мотивы. 

Результаты диагностики предоставлены в таблице 1. 

таблица 1 – Результаты диагностики по выявлению мотивации учения 
студентов педагогического вуза
Мотивы студенты 3 курса – 76 чел. студенты 4 курса – 73 чел. 

чел. % чел. % 
Мотивы поступления в вуз 18 24 20 27 
Реально действующие мотивы 
учебной деятельности

37 48 26 36 

профессиональные мотивы 21 28 27 37 

анализ полученных результатов свидетельствует: 1) у 72 % студентов  
3 курса и 63 % студентов 4 курса преобладают мотивы учения, не работающие 
на перспективу продвижения в поот;  2) у 24 % третьекурсников и 27 % 
четверокурсников преобладающие мотивы учения, связанные с поступлением 
в вуз (продолжить образование, не отставать от сверстников, достичь уважения 
преподавателей, добиться одобрения окружающих, избежать осуждения и 
наказания) затрудняют разработку поот и продвижение в ней. И то, и другое 
критично в отношении студентов предвыпускного и выпускного курсов. 

для уточнения имеющихся мотивов учения нами использована  
методика, разработанная на основе опросника а. а. Реана и В. а. якунина 
и дополненная н. Ц. бадмаевой [19, с. 151–154]. 

студентам предложено рассмотреть тест из 34 вопросов и оценить по 
5-балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по значимости 
для них. Результаты обработки и интерпретации представлены в таблице 2.



366 367

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

таблица 2 – Результаты тестирования по выявлению значимости для 
студентов мотивов учебной деятельности
Мотивы студенты 3 курса – 76 чел. студенты 4 курса –73 чел.

чел. % чел. %
Коммуникативные - - - -

Избегания неудач 2 2,6 3 4,1

престижа - - - -

профессиональные 40 52,6 29 39,7

творческой самореализации - - - -

Учебно-познавательные 33 43,4 41 56,2

социальные мотивы 1 1,3 - -

Результаты тестирования подтверждают необходимость комплексного 
подхода к развитию умений проектирования студентами поот, когда 
значимыми становятся мотивы творческой самореализации, престижа, 
коммуникативные и социальные мотивы. 

Реализации комплексного подхода отвечала организация и содержание 
деятельности школы будущего педагога студентов 3–4 курсов названных 
педагогических специальностей.    

результаты и обсуждение
школа будущего педагога (далее – Школа) – среда интерактивно-

деятельностного партнерского взаимодействия студентов с преподавателями-
тьюторами и педагогами-практиками для формирования у студентов 
педагогического мышления и ценностно-смыслового отношения к 
профессиональной деятельности на основе интеграции предметно-
дисциплинарного и методолого-философского содержания деятельности, 
в условиях неформального общения. содержанию деятельности школы: 
feed back, консультации (индивидуальные и групповые), тренинги 
(например, решения педагогических задач), World café, вебинары, 
коучинги, дискуссионные площадки, Work shop, анализ продуктов 
учебной деятельности студентов – отвечал характер взаимодействия 
- персонализированный, в команде, корпоративно-профессиональный. 
Участники школы из числа студентов привлекались к реализации проектов 
регионального образования, к мониторингу инновационной практики 
в образовательных учреждениях сКо. Реализации уточненных нами 
условий (см. рис. 1) отвечали: 1) деятельность оперативного реагирования 
психологической службы школы, 2) тренинги профессионального роста,  
3) организация тьюторства как сопровождения, поддержки и фасилитации;   

4) совместное ведение мотивационно-рефлексивных дневников 
обучающихся; 5) курсовое проектирование по проблемам регионального 
образования. анализ деятельности школы подтверждает: эффективность 
проектирования индивидуальной поот обусловлена уровнем активности 
студента, содержанием и организацией процесса проектирования, субъектом 
которого он является, личностными мотивами и смыслами, характером 
педагогического взаимодействия и влияния.          

выводы 
1 проектирование поот  будущими педагогами требует академической 

свободы и вариативности, гибкости и мобильности образовательного 
процесса. 2. продвижение обучающихся в поот основано на их осознанности 
перспектив профессионального становления и расширения профессионально-
педагогического профиля, а также возможностей управления собственным 
образованием. 3. Развитие компетенций у будущих педагогов, востребованных 
для поот: самостоятельно учиться, повышать квалификацию или полностью 
переучиваться, быстро оценивать ситуацию и свои ресурсы, принимать 
решения и нести за них ответственность, адаптироваться к меняющимся 
условиям жизни и труда, нарабатывать новые способы деятельности 
или трансформировать прежние с целью их оптимизации, - необходимо 
осуществлять в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной работы, 
формального, неформального и информального образования.
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БолаШақ Педагогтер ҮШін кӘсіБи-Бағдарлы БіліМ 
траекториясын ЖоБалау ҮШін ПсиХологиялық-

Педагогикалық Жағдайлар Жасау

Мақалада болашақ педагогтердің кәсіби-бағдарланған білім 
беру траекториясы – кәсіби міндеттерді шешу құралдарын (білім 
беру бағдарламалары, ресми, және бейресми, ресми ақпараттық 
білім беру технологиялары) меңгеру жөніндегі дербес бағытты 
құруы бойынша әлеуметтік маңызы бар зерттеу материалдары 
мен нәтижелері ұсынылған. Мақалада аталған траекторияны құру 
студенттердің белсенді кәсіби қалыптасу бағытындағы мотивациясы 
мен көзқарасын өзгерту үшін психологиялық-педагогикалық жағдайларды 
ұйымдастыруды талап етеді. Зерттеу нәтижесі Солтүстік Қазақстан 
университетінің базасында ұйымдастырылған болашақ мұғалім 
мектебі болып табылады. Бұл мектептің қызметі ресми, бейресми 
және ақпараттық ресми білім беруді біріктіреді, білім алушыларды 
таңдау еркіндігін, олардың даралығы мен кәсіби әдеттерін дамытуды, 
кәсіби міндеттерді шешу үшін құзыреттілікті қалыптастыруды 
өзектендіреді. Мұндай құзыреттерге мақала авторлары келесілерді 
жатқызады: оқу процесін өзінің кәсіби мақсаттарына сәйкес бейімдеуге 
дайындығы мен қабілеттілігі; білім беру ортасының субъектілерімен 
серіктестік қарым-қатынас орнату; университеттің және басқада 
жоғары оқу орындарының білім беру ортасын құруға және пайдалануға; 
кәсіби өзін-өзі тәрбиелеуді жобалау және жүзеге асыру.

Мақаланың негізгі тұжырымы – студенттердің зерттелетін 
траекторияны жобалауы оқу орнының университеттен тыс кәсіби 
қауымдастықтарға өтуін талап етеді, ал аймақтық білім беру 
практикасы оқытудың қосымша контекстіне айналады.

Кілтті сөздер: кәсіби траекториясы, өзін-өзі дамыту, кәсіби 
қалыптасу, жобалау, п психологиялық дайындық.
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CREATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS FOR DESIGNING A PROFESSIONALLY ORIENTED 

EDUCATIONAL TRAJECTORY OF FUTURE TEACHERS 

The article presents the materials and results of a socially significant 
study, the purpose of which is to build a professionally oriented educational 
trajectory by future teachers – a personal route for mastering the means of 
solving professional tasks (educational programs, technologies of formal, 
informal and informational education). The construction of this trajectory 
requires the organization of psychological and pedagogical conditions 
constructed in the course of the study to change the motivation and position 
of students in the direction of active professional development. The result 
of the study is the School of the future teacher, organized on the basis of 
the North Kazakhstan University named after M. Kozybayev. The activity of 
this School integrates formal, informal and informal education, actualizes 
the freedom of choice of students, the development of their individuality and 
professional habits, the formation of competencies for solving professional 
tasks. Among such competencies, the authors of the article include: 
willingness and ability to adapt the educational process in accordance with 
their own professional goals; establish partnership with the subjects of the 
educational environment; create and use the educational environment of 
the university and other educational institutions; design and implement 
professional self-education. The main conclusion of the article is that the 
design of the trajectory under study by students requires that the place of 
study goes beyond the university into professional communities, and the 
practice of regional education becomes an additional learning context.

Keywords: professionally trajectory, self-development, professional 
formation,  psychological readiness.
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СТУДЕнТТЕРДІҢ ІШКІ ИнТЕЛЛЕКТУаЛДы ӘЛЕУЕТІн 
аРТТыРУДыҢ ПЕДаГОГИКаЛыҚ ШаРТТаРы

Бұл мақалада студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін 
арттыру үдерісінде (дене шынықтыру және спорт мамандарына 
қатысты) әр адамның жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, орталық 
жүйке жүйесінің жұмысын игеруге назар аударылатындығы 
қарастырылады.

Жеке мүмкіндік диагностикамен анықталып, ойлау қызметі 
– «дене-тән» нысанын игеру үдерісінде қайрат-жігер туғызуға 
қозғаушы күші деп, ғалымдар бұл тұжырымды жан-жақты 
қарастырып, феноменді тұрғыда зерттеу жүргізгені – бұл 
жұмыстың басымдығы. Ғалымдардың танымдық деңгейдің 
жоғарыға бағдар жасай алуы – сол тұлғаның адамға тән бейнелі 
және коммуникативті сигналдық тәсілдерінің ұдайы даму 
динамикасына бағынышты екенің дәлелдегені дене тәрбиесіне 
тікелей қатыстылығына түйіндеме жасалды.

Тағылым танымы студенттердің дене шынықтыру сабағында 
тағылымдық-қисындық нысаналардың іс-әрекетке қандай құбылысқа, 
көрініске, үдеріске қатысты дегенге жауап беріп, олардың теориялық 
тұрғыда тани алатын дәрежеге жете алатыны аңғарылды.

Зерттеу барысында «онтология», «аксиология», «гносеология» 
ұғымдары дене шынықтыру пәнінде қолданылуы жайлы зерттеу 
еңбегінің тапшылығы аңғарылды.

Студенттердің (дене шынықтыру және спорт мамандарына 
қатысты) ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың педагогикалық 
шарттары мен анықталған эксперименттің нәтижелері ұсынылған.

Кілтті сөздер: «студент», «ішкі интеллектуалды әлеует», 
«интеллект», «білім беру», «ұлттық код», «тән», «рух», «жан».
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«Құр қайратқа сенген адамның 
жалыны кетер дененің».

Абай

кіріспе
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-жомарт тоқаев 

өзінің халыққа жолдауында: «Өскелең ұрпақтың спорттық және 
шығармашылық әлеуетіне аса назар аудару қажет» деп ерекше атап өтті... 
«балалар үшін қатерлі бүгінгідей аумалы-төкпелі заманда олардың күш-
жігері мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау аса маңызды. балалар 
мемлекетіміздің болашағы емес пе?!» – деп, спорттың адам өміріне тигізер 
пайдасының зор екендігіне мән береді [1].

Өскелең ұрпақтың бірі біздің еліміздің студенттері де саналады. 
«студент» сөзі латын тілінен шыққан, қазақ тіліне аударғанда «ынтамен 
жұмыс істеуші, іспен айналысушы», яғни білімді игеруші деген мағынаны 
білдіреді [2]. 

дене шынықтыру сабағының өзінде балабақшадан бастап студенттік 
кезеңге дейінгі трансформацияланған ішкі білімге негізделген күш-қуат 
өркендеуі – өмір талабы. Өкінішке орай, дене шынықтыру және спорт 
нысандарында бірден студенттерді жаттығулар жасауға бағдарлау сан 
жылдар дағдыға айналып, бүгінгі күнге дейін дәстүрлі оқыту жүйесіне 
айналды. Модернизация кеңістігінде аталған таптаурын болған дәстүрлі 
оқыту студенттердің жеке мүмкіндіктерін ескеруге бағдар жасамайды. 

салдарынан топпен жұмыс жүргізу дене шынықтыру мен спорт 
пәндерінде әрбір индивидтің өз мүмкіндігін түйсінуіне, «қолымнан не 
келеді?» деген өз-өзіне салмақты сауал қоймауына жол ашады. студент 
өз-өзіне  осындай көкейкесті сұрақ қоймай, мамандыққа ие болса, онда 
ол студенттен ешқандай өз-өзін, өзінің тәнін билейтіндей дәрежеге жете 
алмайтынын біздер бірқатар зерттеушілердің еңбектерін талдау барысында 
байқадық [3,4,5,6].

Зерттеудің мақсаты: студенттердің ішкі интеллектуалдық әлеуетін 
арттырудың педагогикалық шарттарын анықтау, оны эксперименттік 
сынақтан өткізу.

Зерттеудің болжамы (гипотезасы): егер білім мазмұнында студенттердің 
ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың тағылымдық және әдіснамалық 
негізі анықталса, оны жүзеге асырудың педагогикалық шарттары құрылса, 
заманауи мүддесіне лайықты студенттердің жеке мүмкіндіктері ескерілсе, 
білім мазмұнына «студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
әдіснамалық негізі» тақырыбына оқу құралы ұсынылса, онда қоғам 

тапсырысына жауап беретін студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін 
арттырудың педагогикалық шарттары жүзеге асырылады.

Зерттеудің міндеттері:
1) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетінің тағылымдық-

әдіснамалық негізін анықтау;
2) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 

парадигмаларын ұлттық код арқылы айқындау;
3) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттыруды 

эксперименттік сынақтан өткізу.
анықталған проблемалардың негізінде төмендегідей қайшылықтарды 

анықтадық:
1) білім мазмұнында тағылымдық нысанның берілмеуі мен студенттердің 

ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың педагогикалық шарттарының 
арасында;

2) студенттердің заманауи мүддесінің тапсырысы мен студенттердің 
ішкі интеллектуалды әлеуетін арттыру үдерісінің жеке мүмкіндіктерін 
ескермеуінің арасында. сараланған қарама-қайшылықтардан туындаған 
студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін ғылыми тұрғыда бағдар берерлік 
зерттеу жұмысының тақырыбын «студенттердің ішкі интеллектуалды 
әлеуетін арттырудың педагогикалық шарттары (дене шынықтыру және 
спорт мамандарына арналған)» деп таңдауға негіз болды.

Материалдар мен әдістері
бұл мақалада келесі:
– зерттеу тақырыбына қатысы бар ғылыми әдебиеттерді теориялық 

талдау;
– эмпирикалық әдістер (сауалнамалар, сұрақ-жауап, тест), сондай-ақ 

эксперимент зерттеу әдістері қолданылды.
нәтижелер және талқылау
жоғарыдағы міндеттерді шешу мақсатында, біздер, студенттердің 

деңгейліктерін анықтап, оның орындалу шарттарын ұсынуды жөн көрдік.
креативтік деңгейі. студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетінің 

тағылымдық-әдіснамалық негізін анықтауы олардың деңгейліктері 
креативтік тұрғыда іске асырылады. Креативтік деңгейдің басқа 
деңгейлерден айырмашылығы студенттердің мемлекеттік стандартпен 
берілетін білім мазмұнындағы ғылыми-тағылымдық негізден мүлдем басқа 
тұжырымдардың, дәйектемелердің келтірілуі. нәтижесінде, студенттердің 
стандарттан тыс ойлау өнерінің индикаторы.

Шығармашылық деңгейі. студенттердің ішкі интеллектуалды 
әлеуеті ұсынылған білім мазмұнының ауқымында жинақталады. оқулық 
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пен бағдарлама көлеміндегі біліктілікті өте жоғары деңгейде өздігінен 
интерпретация жасай алады. нәтижесінде, шығармашылық деңгейде 
студенттер мемлекеттік стандарттан артық ойлау өнері байқалмайды.

Проблеманы зерттеушілік деңгейі. студенттердің саралаған 
проблемалары олардың ғылыми тұрғыдағы зерттеу қабілетінің ұдайы дамып 
отыруымен қадағаланады.

Эвристикалық денгейі. бұл деңгейде студенттер ұсақ проблемалар 
қарастырылып, алгоритмдік ретпен ғылыми-тағылымдық ізденістік қабілеті 
ұштала түсуі бағамдалады.

зерттеу жұмысының төртінші міндетіне сәйкес с. торайғыров атындағы 
павлодар мемлекеттік университеті, павлодар мемлекеттік педагогикалық 
университеті және б. ахметов атындағы павлодар педагогикалық 
колледжінде 2017–2021 жылдары аралығында үш кезеңдік сынақ тәжірибе 
жұмысы жүргізілді. тәжірибелік жұмыс анықтау, қалыптастыру, бақылау 
кезеңдері бойынша ұйымдастырылды. тәжірибеге «дене шынықтыру» 
мамандығының студенттері қатысты. бақылау тобына 105 студент, 
эксперимент тобына 111 студент қатысты. барлығы 216 студент.

студенттерді ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың әдіснамалық 
негізі тағылымдық және тәжірибелік жұмыстың нәтижелері үш кезең 
бойынша жүйеленді.

бірінші кезеңдегі анықтаушы экспериментте біз жүргізген диагностика 
бойынша студенттердің жалпы ішкі интеллектуалды әлеует туралы 
білімдері, түсініктері, оларды қажет кезде пайдалана білу дағдылары 
тексерілді. сауалнама, сұрақ-жауап арқылы тексерілді. нәтижесінде алынған 
мәліметтері негізінде студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттыру 
жайлы ғылыми-тағылымдық негіздегі білімдерінің жалпылығы анықталды.

бірақ ішкі интеллектуалды әлеуетінің әлі де болсын тәнге қатысты 
мән беру басымдықта келіп, жан мен рух жайлы деңгейлерінде қарама-
қайшылық бар екендігі көрінеді. зерттеу әдістерінің көмегімен үш 
компонент бойынша (танымдық, аффектілік, мінез-құлықтық) оқу-тәрбие 
беру үдерісінде студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
ұлттық код негізінде онтология, гносеология, аксиология тұғыры анықталып, 
нәтижесінде аталған ұғымдар қолданымда жоқ екені бағамдалды.

сонымен қатар олардың жалпы интеллектінің ғылымилығы аз 
пайдаланатыны байқалды.

біздің көрсеткіштерді айқындайтын эвристикалық деңгейдегі 
студенттер ұсақ ізденістен оның басымдығы мен маңыздылығын түсіну 
төмен көрсеткішін берді.

студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттыруды диагностикалау 
үшін тестінің нәтижесіне келсек, студенттердің жауаптары бойынша 
көпшілігінде төмен деңгейді көрсетті. себебі жауаптар бойынша аз (3–5) 
ұпай жинағандар көп болды. анықтау экспериментінің нәтижесі 1-кестеде 
көрсетілген.

Кесте 1 – анықтау экспериментінің көрсеткіші (% есебімен)
Компоненттер Эксперименттік топ бақылау тобы

Эврис-
тикалық 
(жоғары)

Эмпи-
рика
лық

(орташа)

Репро-
дуктивтік
(төмен)

Креа-
тивтік

(жоғары)

шығар-
машылық
(орташа)

зерттеу-
ізденістік
(төмен)

танымдық 8,7 44,4 46,9 8,5 44,9 46,6
аффектілік 19,2 40,9 39,9 18,2 37,4 44,4
Мінез-құлықтық 8,4 30,3 61,3 8,2 33,5 8,3
орта 
көрсеткіштері

12,1 38,5 49,4 11,6 38,6 49,8

анықтау экспериментінің көрсеткіші бойынша «студенттердің ішкі 
интеллектуалды әлеуетін арттырудың педагогикалық шарттары» оқулығын 
жасау қажеттігін талап етеді деп түсіндік.

сондықтан тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың екінші кезеңінде:
1) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетінің тағылымдық-

әдіснамалық негізін анықтау;
2) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың қағидаларын 

құру міндеттерін оқу-тәрбие процесіне енгіздік.
Эксперимент шеңберінде жұмыс бағдарламасы арқылы өздік жұмыс 

уақытында ұйымдастырылды. бағдарламаны студенттер басшылыққа алды. 
Эксперименттік топтарда 18 сағатқа жоспарланған, 4 модульдер құралған 
«дене шынықтыру және спорт бойынша оқыту әдістемесі» пәні жүргізілген 
болатын. бұл студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
педагогикалық шарттарын жүзеге асыруда үлкен мүмкіндік берді.

диагностика бақылау кезеңінде студенттердің ішкі интеллектуалды 
әлеуетін арттырудың біршама артқанын байқатты.

нәтижесінде, эксперимент тобы студенттердің ішкі интеллектуалды 
әлеуетін арттыруды білімденудің бақылау тобына қарағанда жоғары 
екендігін байқатып, олардың эвристикалықтан проблемалық зерттеулікке, 
проблемалық зерттеуліктен шығармашылыққа, шығармашылықтан 
креативтікке өту траекториясы жоғарыдағы және келесі ұсынылған 
суреттерде нәтижесі қорытылды (2-кесте, 1-сурет).
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Кесте 2 – бақылау кезеңі экспериментінің нәтижелері (% -бен)
Компоненттер Эксперименттік топ бақылау тобы

Эврис-
тикалық 
(жоғары)

Эмпи-
рикалық
(орташа)

Репро-
дуктивтік
(төмен)

Креа-
тивтік

(жоғары)

шығар-
машылық
(орташа)

зерттеу-
ізденістік
(төмен)

танымдық 27 70,9 8,1 4,4 50,6 41
аффектілік 39,3 64,6 12,1 12,1 39,6 42,6
Мінез-құлықтық 26,4 45,7 31,9 31,9 39,8 55,5
орта 
көрсеткіштері

30,9 57 17,4 17,4 43,3 46,4

сурет 1 – студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
көрсеткіш деңгейлері

бақылау экспериментінің көрсеткіштерін талдау мақсатында жалпы 
дидактикалық, ақпараттық, сабақтастық, жүйелілік, ғылымилық, бірізділік, 
функционалдық-сауаттылық қағидаларын пайдалану арқылы студенттердің 
ішікі интеллектуалды әлеуетін арттырудың әдіснамалық негізінің деңгейін 
салыстырмалы түрде бергенді жөн көрдік (3-кесте, 2-сурет).

пирсонның сызықтық корреляция формуласы бойынша есептелген 
корреляция коэффициентінің көрсеткіші 0,96-ке тең болғандығы 
эксперименттік жұмысымыздың нәтижелігін көрсетеді.

сонымен, өткізілген тәжірибелік педагогикалық жұмыстардың 
нәтижелері:

1) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
парадигмаларын ұлттық код арқылы айқындалды;

2) студенттердің ішкі интеллектуалды әлеуетін арттыруы эксперименттік 
сынақтан өткізілді.

Кесте 3 – студенттердің ішікі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
әдіснамалық негізі деңгейінің салыстырмалы нәтижелері (% есебімен)

Кезең 

Эксперименттік топ бақылау тобы
Эвристи-

калық 
(жоғары)

Эмпири-
калық

(орташа)

Репродук-
тивтік

(төмен)

Креативтік
(жоғары)

шығарма-
шылық

(орташа)

зерттеу-
ізденістік
(төмен)

1-ші кесінді
14,1 40,5 51,4 12,6 14,4 15,9

2-ші кесінді
17,8 42,1 45,1 40,6 42,7 42,4

3-ші кесінді
31,2 57,4 17,4 51,8 48,9 46,7

сурет 2 – студенттердің ішікі интеллектуалды әлеуетін арттырудың 
әдіснамалық негізі деңгейінің динамикасы

қорытынды
студенттердің ішікі интеллектуалды әлеуетін арттырудың әдіснамалық 

негізі дегенде біздер аталған нысананы зерттеген (дене шынықтыру 
пәнінен) жұмыстар жоқтың екенін байқадық. Мақаламыздың басында 
бұл мәселенінің кейбір тұстарына қатысты еңбектерді талдау барысында 
дене шынықтыру мүлдем қарастырылмаған. тақырып таңдауда дене 
шынықтыру пәніне ойдағыдай көңіл бөлінбей, барлық студенттерге бірдей 
білім, ғылыми негіздегі ұстаным ұсынылғандықтан, жеке мүмкіндіктер 
ескерілмегені біздердің таңдаған тақырыбымыздың өткір көкейді тесетіндей 
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мәселе екені байқалды. жеке мүмкіндік тек «стохастикалық парадигмамен» 
анықталатынын ескеріп, үш (эмпирикалық, алгоритмдік, стохастикалық) 
парадигманың сабақтастығын тұтас алуды дұрыс деп таптық [7].

студенттердің ішікі интеллектуалды әлеуетін арттыруда «онтология», 
студент өзінің табиғатын зерделеп, өзінің болмысына дене шынықтыру 
пәні, қандай пайда әкелетіні тұрғысынан көмек беретінін бағамдай алуына 
бағдарлайды.

гносеология студенттердің дене шынықтыру сабағында тағылымдық-
қисындық нысаналардың іс-әрекетте қандай құбылысқа, көрініске, үдеріске 
қатысты дегенге жауап беріп, олардың тағылымды тани алатын дәрежеге 
жете алатынын аңғартады [8].

аксиология студенттердің ішікі интеллектуалды әлеуеттерін арттыруда 
құндылықтар түрлерін ажыратып, өзіне не қажет екенін саралай алу 
іскерлігін, тәнін билейтін жан азығы білім мен ғылым негізіне жүгініп, 
жаттығу түрлерін таңдай алу тұжымын орнықтырады [9].

сонымен қатар, біздің зерттеуіміздің міндеттері анықталып, 
айқындалды. студенттердің (дене шынықтыру және спорт мамандарына 
қатысты) ішкі интеллектуалды әлеуетін арттырудың педагогикалық 
шарттары мен анықталған эксперименттің нәтижелері ұсынылды.
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Педагогические условия ПовыШения внутреннего 
интеллектуалЬного ПотенЦиала студентов

В данной статье рассматривается, что в процессе повышения 
внутреннего интеллектуального потенциала студентов (применительно 
к специалистам физической культуры и спорта) уделяется внимание 
овладению работой центральной нервной системы с учетом 
индивидуальных возможностей каждого человека.

Личностные возможности определяются диагностикой, мотивацией 
к созданию в процессе освоения формы мыслительной деятельности – 
«тело-плоть», ученые всесторонне рассмотрели этот вывод и провели 
исследование феномена – это является приоритетом работы.

Обоснована непосредственная причастность к физическому 
воспитанию ученых к тому, что их способность ориентироваться 
на более высокий уровень познавательности – подчинена динамике 
постоянного развития образных и коммуникативных сигнальных 
приемов, присущих человеку.

На уроках физической культуры студенты могут ответить на вопрос 
о том, к какому явлению, проявлению, процессу относятся эти логико-
логические объекты, и получить степень их теоретического познания.

В ходе исследования выявлен дефицит исследовательских работ 
по применению понятий «онтология», «аксиология», «гносеология» в 
дисциплине физическая культура.

Представлены педагогические условия повышения внутреннего 
интеллектуального потенциала студентов (в отношении специалистов 
физической культуры и спорта) и результаты выявленного эксперимента.

Ключевые слова: «студент», «внутренний интеллектуальный 
потенциал», «интеллект», «образование», «национальный код», «плоть», 
«дух», «душа».
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR INCREASING  
THE INTERNAL INTELLECTUAL POTENTIAL OF STUDENTS

This article considers that in the process of increasing the internal 
intellectual potential of students (in relation to specialists in physical 
culture and sports), attention is paid to mastering the work of the central 
nervous system, taking into account the individual capabilities of each 
person.

Personal capabilities are determined by diagnostics, motivation to 
create in the process of mastering the form of mental activity – «body-flesh», 
scientists have comprehensively considered this conclusion and conducted 
a study of the phenomenon – this is the priority of the work.

The direct involvement of scientists in physical education is 
substantiated to the fact that their ability to focus on a higher level of 
cognition is subordinated to the dynamics of the constant development of 
figurative and communicative signaling techniques inherent in a person.

At physical education lessons, students can answer the question of 
what phenomenon, manifestation, process these logical objects belong to, 
and get the degree of their theoretical knowledge.

The study revealed a shortage of research papers on the application 
of the concepts of «ontology», «axiology», «epistemology» in the discipline 
of physical culture.

The pedagogical conditions for increasing the internal intellectual 
potential of students (in relation to physical culture and sports specialists) 
and the results of the identified experiment are presented.

Keywords: «student», «inner intellectual potential», «intelligence», 
«education», «national code», «flesh», «spirit», «soul».
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ФУнКЦИОнаЛЬныЙ мЕХанИзм ОБЕСПЕЧЕнИЯ 
СБаЛанСИРОВаннОСТИ ОБРазОВаТЕЛЬнОЙ  
И ПРОФЕССИОнаЛЬнОЙ ДЕЯТЕЛЬнОСТИ

В статье представлен механизм создания национальной задачно-
квалификационной системы, обусловливающей сбалансированность 
образовательной и профессиональной деятельности страны 
благодаря сбалансированности спроса и предложения на рынке 
труда путём выращивания в организациях образования необходимых 
профессиональных способностей. 

Приведена модель функциональной, системной перевязки 
типовых затруднений субъектов различных сфер и расстановки 
логических приоритетов развития, обусловливающих бескризисную 
жизнедеятельность страны. Концептуальными основаниями 
выявления типовых затруднений являются естественное 
стремление человека повышать качество жизни и необходимость 
последовательно обращаться в соответствующие сферы социальных 
услуг, производства продукции, индустрии, проектирования, науки, 
образования и культуры с целью создания и приобретения новых 
товаров и услуг. 

Через все квалификационные рамки национальной задачно-
квалификационной системы проходят две содержательные линии: 
линия профессиональных задач и линия квалификационных требований 
к субъектам по их безусловному выполнению. 

На основе модели функциональной системной перевязки 
типовых затруднений субъектов составлена целостная картина 

типовых общепрофессиональных задач, распределённых по восьми 
квалификационным уровням. Типовые задачи являются основанием 
составления профессионально-квалификационных, а также учебных 
задач, формулирования соответствующих требований к знаниям, 
умениям, навыкам и способностям учащихся и специалистов. 
Названные задачи образуют единое задачно-квалификационное 
пространство страны. 

Особое значение придается функциям независимых 
сертификационно-квалификационных центров, которые производят 
оценку профессионализма, устанавливают квалификационный 
уровень претендентов и выдают подтверждающие сертификаты. 
Эти центры выполняют контрольно-коррекционные функции 
рынка труда по отношению к субъектам профессиональной и 
образовательной деятельности. 

Ключевые слова: задачно-квалификационные рамки, развитие 
субъекта, сертификационно-квалификационные центры, 
профессиональные задачи, квалификационные уровни.

введение 
В научно-техническом прогрессе выделяются два вектора – социально-

технический и инженерно-технический. социально-технический прогресс 
предполагает раскрытие духовного, интеллектуального и субъектно-
профессионального потенциала человека, создание развитой социосферы. 
Инженерно-технический прогресс предполагает создание развитой техносферы 
– более совершенных материалов, устройств, машин, станков, оборудования, 
коммуникаций и прочее [1, 2]. Исторически сложился искусственный 
перекос – инженерно-технический прогресс оборачивается саморазрушением 
как биосферы, так и социосферы [3, 4]. В качестве одного из системных 
инструментов устранения данного дисбаланса предлагается использовать 
создаваемые в последнее время унифицированные квалификационные 
системы обеспечения баланса спроса и предложения на мировых рынках труда 
и образования [5]. данные системы предусматривают подготовку специалистов 
в практико-ориентированном компетентностном подходе и признание их 
профессионального уровня по единым квалификационным критериям [6]. 
Вместе с тем, выявлены ключевые противоречия, заключающиеся в том, 
что отсутствуют единый подход к построению и пониманию используемого 
терминологического аппарата, а также типология квалификаций. В 
результате затрудняется проектирование однозначных национальных рамок 
квалификаций, девальвируется значение квалификационных систем [7].
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Материалы и методы
В качестве исходного материала в исследовании рассмотрено создание 

концепций унифицированных квалификационных систем, предполагающих 
формирование единого европейского пространства с целью обеспечения 
сопоставимости и гармонизации систем высшего образования [6]. 
опосредованно эти концепции предусматривают и преодоление разрыва 
между образовательной и профессиональной деятельностью, между 
социально-техническим и инженерно-техническим развитием человечества. 
В двадцатых годах нынешнего столетия данная идея создания подобных 
систем была подхвачена и стала распространяться среди стран евразийского 
экономического союза, в том числе и в Казахстане. однако разное толкование 
смыслов привело к тому, что документы, входящие в европейскую систему 
квалификаций (есК), стали именоваться по-разному – национальные 
квалификационные системы (нКс) или национальные системы квалификаций 
(нсК), восьмиуровневые национальные квалификационные рамки (нКР) или 
национальные рамки квалификаций (нРК) и т.п. 

общими концептуальными координатами в этих документах являются 
задачи и квалификационные уровни. поэтому с целью устранения 
противоречий в терминологии разных стран предложено привести термины к 
единому задачно-квалификационному формату [5]. В частности, предложен 
следующий однотипный рамочный ряд документов: национальная 
задачно-квалификационная система должна включать последовательно 
разрабатываемые национальную задачно-квалификационную рамку 
(нзКР), профессиональные задачно-квалификационные рамки (пзКР), 
сертификационные задачно-квалификационные рамки (сзКР) и 
образовательные задачно-квалификационные рамки (озКР). 

для разработки механизма совмещения социально-технического 
и инженерно-технического подходов в исследовании применены 
следующие методы: универсальный логический метод ВаК – восхождения 
от абстрактного к конкретному, умозрительный язык схематических 
изображений и методологический язык теории деятельности [8, 9].

результаты и обсуждение
на рисунке 1 изображён разработанный типовой функциональный 

механизм национальной задачно-квалификационной системы. согласно 
рисунку, субъекты профессиональной, образовательной и сертификационно-
квалификационной деятельности объединены общей функцией – обеспечить 
сбалансированность спроса и предложения на рынке труда путём 
выращивания в организациях образования профессиональных способностей 
субъектов под типовые затруднения практики. соответственно через все 

квалификационные рамки проходят две содержательные линии: линия задач 
и линия квалификационных требований к субъектам по их безусловному 
выполнению.

нзКР содержит систему типовых общепрофессиональных задач, 
функционально связываемых и распределяемых по 8-ми квалификационным 
уровням сложности, а также требования к знаниям, навыкам и способностям 
субъектов по их выполнению. на 1-м уровне размещаются простейшие 
задачи, на 8-м – наиболее сложные. 

Рисунок 1 – типовой функциональный механизм национальной  
задачно-квалификационной системы

Разрабатываемые специалистами на основе нзКР профессиональные 
задачно-квалификационные рамки содержат систему трудовых функций и 
уточняющие их профессиональные задачи (пз). здесь трудовая функция 
– типовая функция технологического цикла деятельности, пз – задача 
профессии, содержащая требования к действиям субъектов, их знаниям, 
навыкам и способностям по достижению требуемого результата. 

сзКР разрабатываются на основе пзКР экспертами сертификационно-
квалификационных центров совместно с приглашаемыми профильными 
специалистами. они содержат систему профессионально-квалификационных 
задач (пКз), функционально связанных и распределённых по уровням 
сложности, а также квалификационные требования к субъектам по их 
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выполнению. пКз – профессиональная задача, содержащая требования к 
действиям субъектов, их знаниям, навыкам и способностям по достижению 
требуемого результата с помощью конкретных средств и способов. она 
предназначена для лиц, претендующих на присвоение им того или иного 
квалификационного уровня.

на основе пз и пКз специалисты учебных заведений составляют 
учебные задачи (Уз) и разрабатывают по каждой специальности (в рамках 
той или иной профессии) образовательные задачно-квалификационные 
рамки (образовательные программы). Уз – задача, содержащая требования 
к действиям, знаниям, навыкам и способностям учащихся выполнять 
установленные пз и пКз (рисунок 2).  

Рисунок 2 – задачно-квалификационный подход  
к подготовке субъектов деятельности

В совокупности все задачи нзКР, пзКР, сзКР и озКР образуют 
единое задачно-квалификационное пространство мира деятельности. 
независимые сертификационно-квалификационные центры производят 
оценку профессионализма, устанавливают квалификационный уровень 
претендентов, выдают подтверждающие сертификаты. Кроме того, они 
выполняют контрольно-коррекционные функции рынка труда по отношению 
к субъектам профессиональной и образовательной деятельности. на 
основании сопоставления способностей, формируемых в образовании, 
с затруднениями в профессиональной практике специалисты центров 
разрабатывают предложения и рекомендации соответствующим субъектам 

рынка по коррекции нормативных документов, механизмов деятельности 
и взаимодействия. 

системообразующим и сервисным звеном нКс является институт 
экспертов-консультантов, оказывающих информационные, аналитические, 
методологические, педагогические услуги разработчикам пз, пКз, Уз и 
несущих ответственность за целое функционального взаимодействия субъектов 
профессиональной, образовательной и сертификационно-квалификационной 
деятельности.

особую трудность при разработке всех рамок представляет составление и 
размещение в них задач, соответственно – пз, пКз, Уз. В этой связи предлагается 
использовать инновационную парадигму и умозрительный язык схематических 
изображений методологической теории деятельности [10], позволяющие строить 
и переформатировать понятия, категории и концепции в единой логике ВаК 
в виде конструктивных функциональных моделей, составлять адекватные 
задачные формулировки. для примера представлена модель функциональной 
перевязки сфер деятельности и расстановки логических приоритетов развития (1-
8), обусловливающая бескризисную жизнедеятельность страны [11] (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Модель функциональной перевязки сфер деятельности  
и расстановки логических приоритетов развития (1–8)

Модель позволяет зримо удерживать целое задачного пространства, 
ставить и размещать задачи по уровню сложности на тех или иных 
квалификационных уровнях нзКР в логике безусловного обеспечения 
конкурентоспособности страны и повышения качества жизни народа. 
системообразующим звеном, исходным и целевым стратегическим 
ориентиром в модели является человек, цикл его индивидуальной 
жизнедеятельности. 
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на рисунке показано, как в связи с естественной потребностью повышать 
качество жизни и возникновением затруднений человек последовательно 
обращается в сферы социальных услуг, производства продукции, индустрии, 
проектирования, науки, образования и культуры – для создания и 
приобретения новых товаров и услуг. Возникновение затруднений логически 
предопределено необходимостью создания конкурентоспособных товаров 
и услуг. Вместе с тем, затруднения являются основаниями функциональной 
кооперации субъектов, мобилизации ресурсов и создания инновационных 
технологий и продукции.

согласно схеме, каждая последующая сфера деятельности обусловлена 
логической необходимостью обеспечить преодоление затруднений 
объективного типа в предшествующих сферах. затруднения в научных 
исследованиях, анализе, проектировании, изготовлении новых продуктов, 
оказании социальных услуг обусловливают обращение человека к сфере 
образования (для приобретения необходимых знаний и способностей) и 
далее – к сфере культуры. 

Мировая культура располагает достаточными, накопленными в 
течение многих веков духовными, интеллектуальными и материальными 
ценностями, средствами и способами преодоления различных затруднений. 
Воспользовавшись предложениями, средствами культуры, человек 
«возвращается» в сферу образования, где приобретает новые знания и 
способности. далее, «возвращаясь» в сферы профессиональной деятельности, 
он последовательно преодолевает встречающиеся типовые затруднения 
– ставит проблемы, генерирует идеи, создаёт инновации, новые проекты, 
товары и услуги, присваивая которые, повышает качество своей жизни. 

жёсткая причинно-следственная зависимость функций разных сфер 
деятельности позволяет установить логические приоритеты безусловного 
повышения качества жизни населения: 1 – жизнедеятельность человека; 
2 – культура (использование однозначной парадигмы); 3 – управление 
(принятие правильных нпа с использованием однозначной парадигмы);  
4 – образование (раскрытие потенциала человека); 5 – наука, проектирование 
(создание инновационных технологий, проектов); 6 – индустрия (создание 
инновационных средств производства); 7 – производство новой продукции; 
8 – оказание более качественных социальных услуг.

приведённая модель перевязки сфер деятельности объясняет логику 
и оправданность бюджетного финансирования проектов развития страны, 
связанных с преодолением типовых функциональных затруднений субъектов 
благодаря освоению и использованию инновационных технологий. 

согласно модели, становится очевидно, что стратегическое значение 
имеют задачи субъектов интеллектуальных сфер деятельности – аналитики, 
управления, образования, науки, проектирования, ответственных за 
обеспечение функциональной целостности страны. Развитие реального 
сектора экономики предопределяется опережающим выполнением 
интеллектуальных задач. на рисунке 4 представлена уточнённая 
версия функциональной систематизации и размещения типовых 
общепрофессиональных задач в нзКР [4].

Рисунок 4 – типология общепрофессиональных задач
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если логика постановки и последовательного выполнения учебных 
задач с первого по восьмой квалификационный уровень очевидна, то при 
разработке нормативных правовых актов страны, принятии стратегических 
управленческих решений рекомендуется придерживаться противоположной 
иерархии: 8 – интеллектуальные задачи инновационного обеспечения 
профессиональной деятельности, 7 – стратегические, макроуправленческие 
задачи, 6 – организационно-управленческие задачи, 5 – проектно-
реализационные задачи, 4 – организационно-технологические задачи,  
3 – реализационно-технологические задачи, 2 – операционно-технологические 
задачи, 1 – операционно-исполнительские задачи. В этой связи можно 
образно представить некий постоянно движущийся конвейерный механизм 
раскрытия (в образовании) и реализации (в профессиональной деятельности) 
инновационных профессиональных способностей, обусловливающий 
непрерывное технологическое развитие страны.    

приведённые задачи могут быть конкретизированы с необходимым 
уровнем точности, к примеру:

– выполнение интеллектуальных задач инновационного обеспечения 
практики профессиональной деятельности (управленческой, педагогической, 
предпринимательской, инженерной и др.): философское, методологическое, 
научное, концептуальное, аналитико-консультационное, экспертное, 
информационно-программное, методическое, педагогическое обеспечение;

– разработка и мониторинг реализации государственных стратегий, 
программ, нормативных правовых актов;

– моделирование и прогнозирование последствий принимаемых 
решений;

– разработка и согласование функционально-системных моделей 
деятельности и взаимодействия субъектов; 

– управление проектами создания и реализации продукции (мониторинг, 
координация, регламентация, нормирование);

– организация согласования и проектного взаимодействия 
(межличностного, межпрофессионального), повышения профессионализма 
субъектов;

– разработка и мониторинг реализации инженерных проектов создания 
инновационной продукции (товаров, работ, услуг);

– разработка и мониторинг реализации инженерных проектов создания 
традиционной продукции (товаров, работ, услуг);

– постановка задач и организация совершенствования технологических 
процессов (рационализация, изобретательство);

– организация выполнения технологических задач, наставничество; 

– выполнение задач с применением инновационных технологий;
– выполнение задач с применением типовых, стандартных технологий;
– выполнение заключительных операций технологического цикла под 

руководством специалиста;  
– выполнение подготовительных операций технологического цикла под 

руководством специалиста;  
– выполнение вспомогательных операций под руководством 

специалиста; 
– выполнение простейших операций под руководством специалиста. 
образуемая целостная картина профессиональных задач становится 

основанием разработки соответствующих пКз и Уз. с другой стороны, задачи 
высшего порядка становятся рамочными условиями для постановщиков 
задач низшего квалификационного уровня. соответственно, учитывая 
стратегическое значение выполнения профессиональных задач 6, 7 и 
8 уровней, актуализируется необходимость опережающей подготовки 
системных аналитиков, методологов, экспертов, педагогов-новаторов 
и управленцев-стратегов, применения в образовании инновационных 
методов выращивания конкурентных профессиональных способностей. от 
их профессионализма зависит правильность постановки задач в практике 
для специалистов прикладных профилей – инженеров, экономистов, 
финансистов и прочих. 

очевидно, что не обеспечив высокий уровень подготовки специалистов 
в организациях высшего образования, наивно ожидать создания 
конкурентоспособной продукции специалистами среднего звена – 
выпускниками организаций технического и профессионального образования. 
поэтому стратегически важно обеспечить в государстве приоритет 
опережающей модернизации системы высшего образования, в частности, 
подготовки педагогов-новаторов 7–8-го квалификационных уровней.   

Разработка, применение задачно-квалификационных координат и 
уточняющих функциональных моделей деятельности и взаимодействия 
субъектов будет способствовать адекватному профессиональному 
самоопределению молодёжи, построению индивидуальных траекторий 
практико-ориентированного образования учащихся. 

выводы
Результаты исследования представляют собой логическое обоснование 

возможности преодоления исторически сложившегося искусственного 
перекоса инженерно-технического прогресса в ущерб социально-
техническому развитию цивилизации. предлагаемый механизм создания 
национальной квалификационной системы на непротиворечивой 
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методологической основе, с унифицированной терминологией, представляет 
собой уникальный инструмент преодоления разрыва между образовательной 
и профессиональной деятельностью, совмещения инженерно-технического 
и социально-технического развития. 

Минимально-необходимые предпосылки, обусловливающие устойчивое 
инновационно-технологическое развитие страны, состоят в следующем:

1) выделение приоритетного, стратегического значения качественного 
выполнения интеллектуальных задач инновационного обеспечения 
профессиональной деятельности – аналитических, управленческих, 
педагогических, научных, проектных задач;

2) опережающая модернизация системы высшего образования и 
подготовка системных аналитиков, методологов, экспертов, педагогов-
новаторов, управленцев-стратегов 7-8-го квалификационных уровней, 
ответственных за обеспечение функциональной целостности страны;

3) обеспечение адекватного профессионального самоопределения 
молодёжи, построение индивидуальных и коллективных траекторий 
практико-ориентированного школьного и вузовского образования на основе:

– применения задачно-квалификационного подхода к раскрытию 
личностного потенциала и выращиванию профессиональных способностей 
учащихся;

– использования разработанной типологии общепрофессиональных 
задач с демонстрацией функциональных моделей их выполнения;

– применение инженерно-педагогического подхода при написании 
и оформлении научных отчётов, дипломных и диссертационных работ 
естественно-научного профиля, содержащих предложения и рекомендации 
по инновационно-технологическому развитию страны, в частности, 
включение раздела с постановкой профессиональных, профессионально-
квалификационных и учебных задач по формированию требуемых 
профессиональных способностей субъектов деятельности. 
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БіліМ Беру ЖҮйесінің теңгеріМділігін қаМтаМасыЗ 
етудің ФункЦионалдық ЖӘне кӘсіБи қыЗМет

Мақалада білім беру ұйымдарында қажетті кәсіби қабілеттерді 
өсіру арқылы еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-
теңдігіне байланысты елдің білім беру және кәсіби қызметінің 
тепе-теңдігін анықтайтын ұлттық міндет-біліктілік жүйесін құру 
механизмі келтірілген.

Әр түрлі салалардағы субъектілердің типтік қиындықтарын 
функционалды, жүйелі түрде байланыстыру және елдің дағдарыссыз 
өмірін анықтайтын, дамудың логикалық басымдықтарын белгілеу моделі 
келтірілген. Типтік қиындықтарды анықтаудың тұжырымдамалық 
негіздері адамның өмір сүру сапасын жақсартуға деген табиғи 
ұмтылысы және жаңа тауарлар мен қызметтерді құру және 
сатып алу мақсатында әлеуметтік қызметтердің, өнім өндірудің, 
индустрияның, жобалаудың, ғылымның, білім мен мәдениеттің тиісті 
салаларына дәйекті түрде жүгіну қажеттілігі болып табылады.

Ұлттық міндет-біліктілік жүйесінің барлық біліктілік 
шеңберінен екі мазмұндық желі өтеді: кәсіби міндеттер желісі 
және субъектілерге оларды сөзсіз орындау жөніндегі біліктілік 
талаптары желісі.

Субъектілердің типтік қиындықтарын функционалды жүйелі 
түрде тану моделінің негізінде сегіз біліктілік деңгейіне бөлінген 
типтік жалпы кәсіптік міндеттердің тұтас көрінісі жасалды.

Үлгілік міндеттер кәсіптік-біліктілік, сондай-ақ оқу міндеттерін 
жасауға, оқушылар мен мамандардың біліміне, іскерлігіне, дағдылары 
мен қабілеттеріне тиісті талаптарды қалыптастыруға негіз болып 
табылады. Аталған міндеттер елдің бірыңғай міндет-біліктілік 
кеңістігін құрайды.
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Кәсіби шеберлікті бағалайтын, үміткерлердің біліктілік деңгейін 
белгілейтін және растайтын сертификаттар беретін тәуелсіз 
сертификаттау және біліктілік орталықтарының функцияларына 
ерекше мән беріледі.

Бұл орталықтар кәсіби және білім беру қызметінің 
субъектілеріне қатысты еңбек нарығының бақылау-түзету 
функцияларын орындайды. 

Кілт сөздер: міндет-біліктілік шеңберлері, субъектінің дамуы,  
сертификаттау-біліктілік орталықтары, кәсіби міндеттер, 
біліктілік деңгейлері.
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FUNCTIONAL MECHANISM FOR ENSURING THE BALANCE  
OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY

The article presents a mechanism for creating a national task-
qualification system, which determines the balance of educational and 
professional activities of the country due to the balance of supply and 
demand in the labor market by cultivating the necessary professional 
abilities in educational institutions.

A model of functional, systemic linking of typical difficulties of subjects 
of various spheres and the arrangement of logical development priorities 
that determine the crisis-free life of the country is given. The conceptual 
grounds for identifying typical difficulties are the natural desire of a person 
to improve the quality of life and the need to consistently apply to the relevant 
areas of social services, production, industry, design, science, education 
and culture in order to create and purchase new goods and services.

Two substantive lines pass through all the qualification frameworks 
of the national task-qualification system: the line of professional tasks and 
the line of qualification requirements for subjects for their unconditional 
fulfillment.

A holistic picture of typical general professional tasks distributed over 
eight qualification levels is compiled on the basis of a model of functional 
systemic connection of typical difficulties of subjects. Typical tasks are 
the basis for the preparation of professional qualification, as well as 
educational tasks, the formulation of relevant requirements for knowledge, 
skills and abilities of students and specialists. These tasks form a single 
task-qualification space of the country.

Particular importance is attached to the functions of independent 
certification and qualification centers that assess professionalism, establish 
the qualification level of applicants and issue confirming certificates. These 
centers perform the control and correctional functions of the labor market 
in relation to the subjects of professional and educational activities. 

Keywords: task-qualification framework, development of subject, 
certification and qualification centers, professional tasks, qualification 
levels.
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ҚаТыСымДыҚ БаҒДаРЛы ОҚыТУ  
мӘСЕЛЕСІнІҢ зЕРТТЕЛУІ

Бұл мақалада қатысымдық бағдарлы оқытуға қатысты 
«коммуникация», «коммуникативтік» терминдері, сондай-
ақ тілдік коммуникация, қатысымдық қызмет, қатысымдық 
оқыту, қатысымдық әдіс, қатысымдық бағыт, тілдік қатынас 
мәселелері жан-жақты қарастырылды. Мақаланың мақсаты 
мен міндеттерін жүзеге асыру барысында зерттеу тақырыбына 
қатысты авторлардың көзқарастары мен пікірлеріне шолу жасалды. 
Сонымен қоса теорияға негізделген ғылыми еңбектер зерделенді. 
Қатысымдық бағыттың бүгінгі заман талабы екенін айта 
отырып, қатысымдық бағдарлы оқытудың өзектілігі танытылды. 
Қатысымдық әдістің лингвистикалық негіздерін анықтаудағы 
коммуникативтік лингвистиканың идеялары көрсетілді. Әдістің 
психологиялық тұжырымдамасына орай адам іс-әрекет пен 
қарым-қатынаста қалыптасатын іс-әрекеттің субьектісі ретінде 
қаралды. Әр түрлі әдіскер-ғалымдардың қатысымдық оқытудың 
негізгі әдістемелік ұстанымдары сипатталды. Қазақ тіл білімінде 
қатысымдық әдістің алғаш ғылыми негіздемесін жасаған профессор 
Ф. Ш. Оразбаеваның ой-тұжырымдары келтірілді. Сонымен қатар 
қатысымдық бағыттың әуел баста тілді жеделдете оқытудың 
негізгі әдісі ретінде қалыптасқаны айтылды. Қатысымдық бағдарлы 
оқытудың нәтижесі – тілдік қатынас екенін айта отырып, тілдік 
қатынас, қатысымдық қызмет ұғымдарына берілген анықтамалар 
талданды. Қорытындыда қатысымдық бағдарлы оқытудың маңызы 
тұжырымдалды. Қатысымдық бағдарлы оқыту бағытының 
тиімділігі дәлелденді. Тілді қатысымдық тұрғыдан меңгертудің мәні 
мен маңызы айқындалды.

Кілтті сөздер: қатысымдық бағдарлы оқыту, коммуникация, 
қатысымдық әдіс, қатысымдық қызмет, ұстаным.

кіріспе
бүгінгі әлем – ашықтық әлемі, бүгінгі қажеттілік сан салада қарым-

қатынас орнатуға бағытталған. тығыз қарым-қатынасты тілсіз орнату 
мүмкін емес, ал өмір талабы тілді тек объект, нысан ретінде емес, қажеттілік, 
тілдесу құралы ретінде меңгерту болып отыр. осы орайда өзге ұлт өкілдеріне 
қазақ тілін оқыту әдістемесі саласындағы жаңаша көзқарастың бірі − тіл 
үйренушінің өз ойын дұрыс жеткізе білу іскерлігін қалыптастыра отырып, 
тілді өмір қажетіне лайықты қатынас құралы ретінде пайдалана білуге 
үйрету. бұл тіл үйренушінің сөйлеу дағдысын дамытып, қатысымдық 
құзыреттілігін қалыптастырады, тілдесуші тұлғалардың білім деңгейі мен 
аясын ескере отырып, танымдық қызығушылығын оятады. тілді үйретуге 
қойылатын жаңа талаптар қазақ тілін оқытудың жалпы әдістемесін де, нақты 
әдістері мен тәсілдерін де шұғыл және түбегейлі қайта қарауды талап етеді. 
тіл үйрету қатысымдық тұрғыда жүзеге асырылуы тиіс. себебі қатысым 
– адамдардың қарым-қатынас жасауының басты тетігі. осы тұрғыда, 
қатысымдық құзыреттілікті қалыптастырудың бір жолы, тілді үйретудегі 
жаңа ізденіс – қатысымдық бағдарлы оқыту болмақ.

тілді оқыту осы кезеңге дейін қазақ тіл ғылымының жүйелілік-
құрылымдық тұрғысынан оқыту ретінде белсенді зерттелгені белгілі. тіл 
және дидактика ғылымындағы антропоцентристік парадигмаға сәйкес тілді 
қатысымдық бағдарлы оқыту назардан тыс қалып келді. білім алушының 
қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі де өз шешімін толық 
тапқан жоқ. оған бірден-бір себеп білім алушылардың тілдік, қатысымдық 
құзыреттілігінің, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларының жеткілікті 
дәрежеде қалыптаспағандығы болды. тілді үйрету барысында берілген 
теориялық білім мен дайын тілдік модельдерді (синтаксистік конструкциялар, 
коммуникативтік актіге қажетті сөздік қорды) шеберлікпен тоғыстырып, 
сөйлеу әрекетінде пайдалану машығы дамымағаны айқын көрінді. бұл 
тілдің теориялық негіздерін тану мен тілді практикалық меңгеру арасындағы 
байланыс мәселесі әлі де қатысымдық тұрғыдан шешімін таппағанын 
көрсетеді. сондықтан осы мақалада қарастырылып отырған мәселе ғылыми 
тұрғыдан сараптап, зерделеуді қажет етеді. сонымен қатар өз кезегінде осы 
тақырыптың өзектілігін де танытады.

Материалдар мен әдістер
тілді қатысымдық бағдарлы оқыту мәселесімен айналысқан ғалымдар 

қатарында а.с. пушкин атындағы орыс тілі институтының өкілдері  
а. а. леонтьев, В. г. Костомаров, о. д. Митрофанова, а. н. Щукин,  
М. н. Вятютнев, Э. Ю. сосенко, жеке тұлғаның резервтік мүмкіндіктерін 
белсендіру әдісінің өкілі г. а. Китайгородская, психологтар мен әдіскерлер 
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Э. п. шубин, п. б. гурвич, И. л. бим, г. В. Рогова, И. а. зимняя,  
В. л. скалкин, б. а. лапидус, н. И. гез, е. И. пассовтарды атауға болады. 
бұл ғалымдар өз еңбектерінде аталған бағыттың ғылыми-теориялық және 
әдістемелік тұрғыдан ең тиімді екендігін дәлелдеді. ал қазақ тіл білімінде 
қатысымдық әдістің алғаш ғылыми негіздемесін профессор Ф. ш. оразбаева 
ұсынды. ғалым еңбектерінде оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым, 
тілдесім әрекеттері сөйлеу және ойлау механизмі аспектілерінің әдістемелік 
жүйесі ретінде қаланды. сондай-ақ а. М. Мұратбекова, с. нұрғали,  
. е. Рахимбаева, К. Маселова, ш. Қ. Құрманбаевалардың еңбектерінде осы 
бағыттағы зерттеулер өз жалғасын тапты.

осы мақаланы жазу барысында қатысымдық бағдарлы оқыту 
терминдерінің мәнін ашу, қатысымдық бағдарлы оқыту мәселесінің 
зерттелуіне шолу жасау, қатысымдық бағдарлы оқытудың ұстанымдары 
мен ғылыми негіздерін айқындау, тілді қатысымдық тұрғыдан меңгертудің 
маңызын анықтау мақсатында ғылыми зерттеудің сипаттау, жүйелеу, сыни 
талдау және қорыту әдістері басшылыққа алынды.

нәтижелер мен талқылаулар
Қазақ тілін үйрету үдерісінде қатысымдық құзыреттілікті 

қалыптастырудың ең тиімді жолы – қатысымдық бағдарлы оқыту. оның 
мақсаты – оқытылатын тілдің грамматикасы мен лексикасын игерту ғана 
емес, сол тілде қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру, ұсынылған 
тақырып аясында қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға 
қажетті дағдыларды игерту. білім алушылар тілдік формаларды біліп қана 
қоймай, оларды нақты қарым-қатынас мақсатында қалай қолдану керектігін 
үйренеді. оқыту түрі білім алушыларды тілді шынайы өмірде қолдануға 
бейімдейді. яғни, қатысымдық бағдарлы оқытуда белгілі бір тіл туралы 
білім берілмейді, керісінше сол тілді қолдана отырып, қарым-қатынас жасау 
көзделеді, тілдік коммуникация жүзеге асады. 

Қатысымдық бағдарлы оқытудың ғылыми ұғымдарына талдау жасау 
мақсатында байланыс, қатынас деген мағынаны білдіретін  латын тілінен 
енген «коммуникация» (сommunicatio) терминіне тоқталамыз. Қазақ тіл 
біліміндегі зерттеулерде бұл термин «коммуникация», «коммуникатив» 
деген нұсқаларда өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап кездеседі. 
тілшілер бұл сөзді тілдің әлеуметтік-қоғамдық қызметіне қатысты 
қолданады. Мәселен «Қазақ тілінің түсіндірме» сөздігінде «коммуникация» 
сөзі «жол қатынасы», «байланысы» деп берілсе [1], «Қазақ тілі» сөздігінде 
«коммуникациялық» деген сын есім көрсетілген және «қатынастық, қарым-
қатынастық» деп берілген [2]. т. жанұзақовтың басқаруымен жарық көрген 
«Қазақ тілінің түсіндірме» сөздігінде коммуникацияға мынадай түсінік 

берілген: «Коммуникация – жол қатынасы, бір орынның басқа орынмен 
байланысы, байланыс желісі» [3, 399]. орыс тіл білімінде, атап айтсақ,  
В. дальдің түсіндірме сөздігінде: «1. «коммуникация» ж.р., франц. сообщение, 
пути, дороги, средство связи мест.; 2. «коммуникационный» – к сообщениям 
относящийся», – деген түсінік берілсе [4], н. д. Ушаковтың түсіндірме 
сөздігінде: «1. «коммуникация» – сообщение, связь одного места с другим;  
2. «коммуникация» – сообщение, передача мыслей», – деген анықтама 
берілген [5]. аталған еңбектерде «коммуникация құралы – сөз» деп 
анықталады. сондай-ақ «коммуникация» ұғымының әуелде тек қана 
«жол қатынасы», «байланыс» мағынасын білдіргенін, «ойды жеткізу» 
мағынасының барлық еңбектерде көрініс таппағанын байқаймыз.

Көптеген тілдерде ортақ термин ретінде қолданылатын «коммуникация» 
сөзі көп мәнді болғандықтан, әртүрлі ақпаратты қабылдау және тарату 
мүмкіндігі бар қарым-қатынас тәсілдері; ақпарат алу, өңдеу жеткізу және сақтау 
процестерінің жиынтығы; екі және одан да көп адамдардың өзара түсінісуге 
негізделген байланысы: бір-бірінен ақпарат, мәліметтер алмасуы; басқару 
жүйесінің әр түрлі бөлігіндегі тікелей байланыс мүмкіндігі деп те түсіндіріледі 
әрі адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынас деген ұғымды білдіруі арқылы 
мағынасы кеңейеді. сонымен қатар, «коммуникация», «коммуникативтік» 
терминінің мәні соңғы жылдары лингвистика шеңберінен де асып түсіп, басқа 
да ғылым салаларында кеңінен қолданылуда. бастапқыда жол қатынасына 
байланысты ғана қолданылған сөздің мағынасы уақыт өте келе тілге, сөйлеуге 
қатысты тереңдей түссе, бүгінгі күнде «қоғамдық коммуникация» – қоғамдық 
байланыс, қоғамдағы қарым-қатынас; «саяси коммуникация» – саяси өмірдегі 
қарым-қатынас деген мағыналарда да қолданылуда. бұл қолданыстар сөздің 
біріншіден, тілдік қарым-қатынасқа, екіншіден, адамдардың өзара ұғынысуына, 
бірін-бірі түсінуіне негізделетінін дәлелдей түседі. Коммуникация арқылы 
адамдар бір-біріне ойын жеткізіп, белгілі бір нәрсені хабарлап қана қоймайды, 
сонымен қатар олар өзара түсініседі, пікір алмасады, бірінің ойын екіншісі 
ұғады. екі адамның түсінісуі, топтың түсінісуіне, топтың пікір алысуы 
қоғамның жетілуіне әкеледі. осыдан адамзат тілінің қоғамдық, әрі әлеуметтік 
қызметі, «коммуникативтік» терминінің әлеуметтік сипаты пайда болды. тілдік 
коммуникация өзара түсіністік қалыптастырады, сол арқылы қарым-қатынас 
орнатады. бұл жөнінде ғалым г. В. Колшанский: «языковая коммуникация 
– это прежде всего общение с помощью языка в целях установления 
взаимопонимания», – десе [6, 18], зерттеуші И. М. Кобозева: «...это способ 
передачи мысли посредством языка, объективируемый в форме речевого акта 
– этого элементарного звена речевого общения», – деп, процесті сөйлесуге 
қатысты қарым-қатынаспен байланыстырады [7, 11].
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тілдік қатынасқа түсушілердің ең басты қызметі – қатысымдық қызмет. 
Қатысымдық қызмет бойынша хабар таратушы мен хабар қабылдаушылар 
тілдік қарым-қатынастың барлық түрлерін іс жүзіне асыра отырып, хабар 
арқылы бір-бірімен қарым-қатынастық қызмет атқарады. н. а. слюсарева 
қатысымдық және танымдық қызметтерді «тілдің екі басты, базалық 
қызметтері» деп санаса [8, 564], н. д. арутюнова, г. В. степанов тілдің 
қатысымдық қызметін оның пайда болуының жалғыз себебі ретінде 
қарастырады [9, 410]. осы тұрғыда, тіл адамдарға қарым-қатынас құралы 
ретінде қызмет етуге арналған. сондықтан н. д. арутюнова тілдің қызметі 
оның пайда болуы мен конституциялық қасиетін алдын-ала анықталған негіз 
деп таниды [10, 610]. аталған көзқарасты әдіскер Ричардс пен Роджерс те 
қолдайды. олар тілдің кейбір сипаттамаларын өзгертіп, тілдің бастапқы 
функциясы – өзара әрекеттесу мен байланысты қамтамасыз етеді деген 
болатын. сол себепті тілді оқыту барысында оның қатысымдық қызметін 
ескеру қажет. осыдан келіп тілдерді коммуникативтік бағдарлы оқыту немесе 
тілдерді оқытудағы коммуникативтілік идеясы туындады. Әлемнің әр түрлі 
елдерінде бір уақытта дерлік осы теорияға сәйкес жасалған ғылыми еңбектер 
пайда болды. Қатысымдық оқытуға деген қызығушылық орыс тілін шет тілі 
ретінде оқыту әдістемесінде де болды. осы бағытта белсенді қарым-қатынас 
ұстанымына негізделген В. г. Костомаров пен о. д. Митрофанованың 
әдістемелік құралы жарыққа шықты. оның мазмұны оқытудың практикалық 
бағыттылығын, тілдік материалды іріктеу мен берудегі функционалдық 
көзқарас, оқу материалын ситуациялық-тақырыптық тұрғыда ұсыну, 
синтаксистік негізде лексика мен морфологияны зерделеу, оқу материалының 
концентрлік орналасуы және оқытудың бірнеше кезеңдерін бөліп көрсету, 
оқушылардың ана тілін есепке алу сияқты нақты әдістемелік ұстанымдарды 
қамтыды. 70-ші жылдардан бастап қатысымдық оқыту е. И. пассов және 
оның әріптестері мен шәкірттерінің ғылыми зерттеу нысанына айналды. 
олар «коммуникативті әдіс» терминін ұсынды, оның теориялық негіздемесін 
бірқатар монографиялар мен ғылыми еңбектерде жариялады. бастапқыда 
бұл әдіс сөйлеуді үйретуге арналды. ал қазіргі уақытта оның қолданылу 
аясы едәуір кеңейді. онда сөйлеу әрекетінің барлық түрлері қолданылады: 
өнімді (сөйлеу, жазу) және рецептивті (тыңдау, оқу). алайда, әдіс арқылы 
шешілетін бірінші кезектегі міндет ауызша сөйлеу дағдыларын игеру 
болып қала береді, ал басқа мақсаттарға жету көмекші болып табылады.  
е. И. пассов катысымдық әдісті сипаттауға арналған жұмысында бұл әдіс 
алдыңғы әдістердің барлық жақсы жақтарына сүйенеді деген болатын 
[11]. бірақ 70–80 жылдарда шыққан еңбектер бұл әдістің аудиовизуалды 
әдіске жақын екендігін көрсетті. себебі қатысымдық оқыту мәселесімен 

айналысқан ғалымдар М. н. Вятютнев, Э. Ю. сосенко, л. л. Вохмина бұдан 
ертеректе аудиовизуалды оқулық жасаумен шұғылданған еді.

Коммуникативтік әдістің лингвистикалық тұжырымдамасы 1970- 
жылдары коммуникативтік лингвистикаға негізделді. оның лингвистикалық 
негіздерін анықтауда коммуникативтік лингвистиканың келесі идеялары 
қарастырылды:

1) байланыс (оқыту) бірлігі сөйлеу актілері (бекіту, сұрау, сұрақ және т.б.);
2) сөйлеу әрекеті мазмұнын ұйымдастыратын және реттейтін 

сөйлеушінің ниеті сөйлеу актілерін таңдау бірлігі;
3) қарым-қатынас құралы ретінде тілді меңгеру оқушының 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды, яғни қарым-қатынастың 
әртүрлі жағдайларында тілді дұрыс қолдана білу;

4) коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру сөйлеу ниетінің пайда 
болуына және сөйлеу актілерінің орындалуына ынталандыру ретінде қызмет 
ететін мұқият таңдалған қарым-қатынас жағдайы.

ал әдістің психологиялық тұжырымдамасы орыс психологиялық мектебі 
әзірлеген оқытуға деген тұлғалық-әрекеттік тәсілге сүйенді. бұл тәсілдің 
негіздері с. л. Рубинштейн мен а. н. леонтьевтің еңбектерінде қаланды, 
онда адам іс-әрекеттің субьектісі ретінде қарастырылды. И. а. зимняяның 
айтуынша, оқытудың бұл тәсілі «білім алушылардың ішкі резервтерін 
жандандыруға және оның оқу қызметін оңтайландыруға бағытталған» [12, 53].  
сондықтан мұндай тәсілді осы үдерістің тиімділігін арттырудың қажетті 
шарты ретінде қарастыруға болады. Э. В. шорохованың пікірінше, жалпы 
анықтамаға сәйкес жеке көзқарас барлық психикалық процестер, қасиеттер 
белгілі бір адамға тиесілі, олар адамның жеке және әлеуметтік болмысына 
тәуелді әрі оның заңдылықтарымен анықталады [13, 27].

Ресейде қатысымдық оқытудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын 
е. И. пассов, В. г. Костомаров, о. д. Митрофанова В. л. скалкин,  
н. И. гез, б. а. лапидус және т.б. ғалымдар қарастырған. аталған еңбектерге 
сүйене отырып, қатысымдық бағдарлы оқытудың келесі ұстанымдарын 
айқындаймыз:

оқушылардың жеке психологиялық ерекшеліктерін оның жеке 
аспектісінің жетекші рөлімен ескеру ұстанымы оқу-жаттығуды ынталандыру 
және сабақ барысында оқушылардың белсенділігін арттыру кезінде 
басшылыққа алынады. онда тілді үйренудің табиғи қабілеттері (есту немесе 
көру жадының басым болуы, фонемалық есту деңгейі, жалпылау алу қабілеті), 
оқу әрекетінің пән ретіндегі қасиеттері (оқу қабілеттерінің әртүрлілігі), 
қызығушылықтары, дүниетанымы, қоғамдағы және ұжымдағы орны 
бойынша жеке қасиеттері ескеріледі. оқу материалының таныстырылымын 
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барлық деңгейде функционалдық тұрғыдан іріктеу ұстанымы байланыс 
процесіне сәйкес келетін материалды таңдауды және берілген білімнің сөйлеу 
құралдары жүйесін игеру міндеттеріне сәйкестігін анықтайды. оған сабақ 
материалына тек ережелер мен нұсқауларға сәйкес келетін практикалық тілді 
білу үшін қажетті ақпарат кіреді. оқыту үдерісінің жағдаяттылығын сөйлеуді 
ынталандыру әдісі ретінде де, сөйлеу дағдысын дамыту шарты ретінде де 
қарастыру ұстанымы оқу сабақтарындағы жағдайды іріктеу және ұсыну 
қарым-қатынастың нақты тақырыптарымен анықталады. жаңашылдық 
ұстанымы – ең маңызды ұстанымның бірі. сондықтан ол қарым-қатынас 
тақырыбы мен жағдайларының үнемі өзгеруімен сипатталады. сөйлеу 
дағдыларының икемділігін қамтамасыз етеді. бұл жағдай мен қарым-қатынас 
материалының үнемі өзгеруіне, сондай-ақ шешуге тиіс сөйлеу мәнерінің 
сипатына байланысты. осы ұстанымдар қатысымдық бағдарлы оқытуда 
оқу материалын жүйелеу кезінде басшылыққа алынады. бұған қатысты 
е. И. пассов: «оқу материалын коммуникативтік бағытта ұйымдастыру 
мәселесі әзірге теориялық тұрғыда және оның айтылым әрекетін үйретуге 
қатысты проблемалар тұрғысынан ғана қарастырылған. ал сөйлеу әрекетінің 
барлық түріне қатысты коммуникативтік әдістің барлық деңгейлерде жүзеге 
асырылуы әлі шешімін таппаған», - деп, аталмыш мәселенің өзектілігін 
көрсетеді [11,70]. тұжырымдай келгенде, қатысымдылыққа бағытталған 
ұстаным тіл үйренушінің ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай 
алуы үшін қажетті коммуникативтік мүмкіндіктерін тудыруға бағытталған 
оқытуда негізге алынады. ол оқу жұмысының алдына қойған мақсаттарын 
айқындауға септігін тигізеді.

отандық тіл білімінде қатысымдық әдістің алғаш ғылыми негіздемесін 
ұсынған профессор Ф. ш. оразбаева: «Қатысымдық әдіс дегеніміз – оқушы 
мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын; белгілі 
бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік 
категорияларына тән басты белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын; 
тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы 
ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі», – деген анықтама береді [14, 188]. 
оның өзіне тән ерекшеліктері бар екендігін көрсете келе, қатысымдық 
әдістің ең басты айырмашылығы – екі үлкен ғылымның басын біріктіріп, 
«қатысымдық лингвистика», «қатысымдық әдістеме» ұғымдарының пайда 
болуы деп көрсетеді.

Қазіргі таңда тілді оқытудың ең басты бағыты – қатысымдық бағыт. 
профессор ш. Қ. Құрманбаеваның анықтауынша, қатысымдық бағыт 
әуел баста тілді жеделдете оқытудың негізгі әдісі ретінде қалыптасты [15, 
226]. ол дайын сөйлемдерді жаттатқызу, тілдік материалды саналы түрде 

меңгермей, көбінесе ойланбастан қайталауға негізделгенмен, бірте-бірте 
оқыту мазмұны, әдіс-тәсілдері өзгеріп, толығып отырды. сондықтан тілді 
қатысымдық тұрғыдан меңгертуге тілшілер де, әдіскер-ғалымдар да, ұстаздар 
да ерекше назар аударып отыр. тіл үйретудегі бүгінгі уақыт сұранысынан 
туып отырған, заман талабына жауап бере алатын бірден-бір дұрыс бағыт 
екендігі сөзсіз дәлелденген қатысымдық бағыт енді ғылыми-әдістемелік 
тұрғыдан тереңдей зерттеп, жетілдіре түсуді талап етуде.

Қатысымдық бағдарлы оқытудың соңғы мақсатты нәтижесі – тілдік 
қатынас. тілдік қатынас дегеніміз адамдардың бір-бірімен тілдесуі, сөйлесуі, 
тіл арқылы тілдік қатынас жасауы деген сөз. осы тілдік қатынас бойынша 
зерттеу жүргізіп, оның тілдерді оқытудағы тиімділігін көрсеткен, тілдік 
қатынастың тұжырымын жасаған ғалым Ф. ш. оразбаеваның пікіріне 
сүйенсек, тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді 
нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге 
кеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-
әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен 
пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді [16, 44]. 
берілген анықтамадан көріп отырғанымыздай, тілдік қатынас – тек сөйлеу 
тілі арқылы тілдесу ғана емес, сондай-ақ, ол жалпы адамзатқа, қоғамға 
қызмет ететін, оны қоғамның өзі тудырған, оның әлеуметтік қажеттігін 
өтейтін күрделі құбылыс. сондықтан да тілді қатысымдық тұрғыдан 
меңгертудің алатын орны ерекше.

қорытынды
жоғарыда айтылғандардың негізінде шетелдік, отандық әдіскер-тілші 

ғалымдардың қатысымдық бағдарлы оқыту бағытындағы зерттеулеріне 
жасалған талдауларымыз қатысымдық бағдарлы оқытудың үлкен мектебі 
қалыптасқанын көрсетеді. зерттеу нәтижелері қатысымдық әдістің 
лингвистикалық және психологиялық тұжырымдамаларының ғылыми-
әдістемелік негіздерін айқындауға мүмкіндік берді. Қатысымдық әдістің 
аудиовизуалды және жеделдете оқыту әдістерінің негізі ретінде қалыптасуы 
болашақ зерттеулерімізде осы әдістерге жіті назар аударуымызға 
себепкер болады. зерттеуімізде негізгі басымдық берген әдіскер-ғалым  
е. И. пассов еңбектері  қатысымдық бағдарлы оқытудың басты ұстанымдарын 
айқындауымызға мүмкіндік берді. Қатысымдық әдістің ғылыми негіздерін 
айқындауға бағытталған талдауларымыз нәтижесінде қатысымдық бағдарлы 
оқытудың ғылыми ұғымдарының мәніне тереңдей бойлап, қатысымдық 
лингвистика, қатысымдық әдістеме ұғымдарының ғылымдар тоғысуындағы 
кешенді түсінік екендігіне көз жеткіздік. жүргізілген зерттеулеріміз 
қатысымдық бағдарлы оқыту тіл үйретудегі ең тиімді жол екенін дәлелдей түсті.
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исследование ПроБлеМы коММуникативной 
наПравленности оБучения

В данной статье подробно рассматриваются вопросы 
коммуникации, коммуникативные термины, а также языковая 
коммуникация, коммуникативная деятельность, коммуникативное 
обучение, коммуникативная методика, коммуникативная 
направленность, языковое общение в рамках коммуникативно-
направленного обучения. В ходе реализации цели и задач 
статьи проводится обзор исследований в данном направлении, 
анализируются взгляды и гипотезы ученых. Также был проведен 
обзор научных трудов по теме исследования. Говоря о том, что 
коммуникативная направленность обучения является требованием 
времени, подчеркивается актуальность коммуникативно-

направленного обучения. Излагаются идеи коммуникативной 
лингвистики в определении лингвистических основ коммуникативного 
метода. Согласно психологическому обоснованию метода, человек 
рассматривается как субъект действия, формирующийся в 
процессе деятельности и общения. Охарактеризованы основные 
методологические подходы коммуникативной направленности 
обучения различных ученых-методистов. Рассматриваются и идеи 
профессора Ф. Ш. Оразбаевой, которая одной из первых в казахской 
лингвистике дала научное обоснование коммуникативному методу. 
Также отмечается, что коммуникативный подход изначально 
формировался как основной метод ускоренного изучения языка. 
Исходя из того, что результатом коммуникативно-направленного 
обучения является языковое общение, поясняются такие определения 
как языковое общение, коммуникативная деятельность. В заключении 
говорится о важности коммуникативной направленности 
обучения. Утверждается, что коммуникативная направленность 
обучения является эффективной. Подчеркивается значимость 
коммуникативной направленности обучения языкам.

Ключевые слова: коммуникативная направленность обучение, 
коммуникация, коммуникативный метод, коммуникативная 
деятельность, принцип.
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RESEARCH OF THE PROBLEM OF COMMUNICATIVE 
ORIENTATION OF LEARNING

This article discusses in detail the issues of communication, 
communicative terms, as well as language communication, communicative 
activity, communicative teaching, communicative methodology, 
communicative orientation, language communication within the framework 
of communicative-oriented training. In the course of the realization of the 
purpose and objectives of the article, a review of research in this direction 
is conducted, the views and hypotheses of scientists are analyzed. A review 
of scientific papers on the research topic has been also carried out. 
Speaking about the fact that the communicative orientation of training is 
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a requirement of time, the relevance of communicative-oriented training 
is emphasized. The ideas of communicative linguistics in determining 
the linguistic foundations of the communicative method are presented. 
According to the psychological justification of the method, a person is 
considered as a subject of action, formed in the process of activity and 
communication. The main methodological approaches of communicative-
oriented teaching, of various methodologists are characterized. The 
ideas of Professor F. S. Orazbayeva, who was one of the first in Kazakh 
linguistics to give a scientific justification to the communicative method, 
are also considered. It is also noted that the communicative approach was 
initially formed as the main method of accelerated language learning. 
Based on the fact that the result of communicative oriented training is 
language communication, such definitions as language communication, 
communicative activity are explained. In conclusion, it is said about the 
importance of communicative oriented learning. The effectiveness of 
communicative orientation of teaching has been confirmed. The importance 
of communicative oriented language teaching is emphasized.

Keywords: communicative orientation of training, communication, 
communicative method, communicative activity, principle.
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ИнТЕРнаЦИОнаЛИзаЦИЯ КаК СРЕДСТВО 
ПОВыШЕнИЯ КаЧЕСТВа ОБРазОВанИЯ И РазВИТИЯ 
мЕЖКУЛЬТУРныХ СВЯзЕЙ ОБРазОВанИЯ

В статье представлены результаты исследования, проведенного 
с целью понимания текущей ситуации программы академической 
мобильности обучающихся, то есть реализация программы в 
региональном университете. В данном исследовании представлен 
пример реализации программы «Академическая мобильность» и 
ее влияния на процесс интернационализации, а также определены 
перспективы развития программы в региональном университете 
Казахстана – Торайгыров университете.

Региональный университет, реализуя программу академической 
мобильности обучающихся, использует деятельностный подход 
к интернационализации. Исследование, во-первых, исследует 
восприятие программы «Академическая мобильность» до и после 
их участия. Во-вторых, определяется активность студентов по 
направлениям обучения, участвовавших в программе. В-третьих, 
в исследовании анализируется влияние программы путем изучения 
опыта этих студентов во время их пребывания за границей.

Можно сделать вывод, что изучаемый университет вместе 
с деятельностным подходом использует программный подход к 
интернационализации, в соответствии с которым университет 
предоставляет программу академической мобильности для участия в 
международных обменных программах. Процесс интернационализации 
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используется путем интеграции международных и межкультурных 
аспектов в цели, функции и предоставления высшего образования в 
целях повышения качества образования.

Ключевые слова: интернационализация образования, 
повышение человеческого потенциала, качество образования, 
конкурентоспособность, Национальный проект.

введение
Качество является важным вопросом высшего образования, но его 

определение является сложной задачей. существуют разные мнения о его 
определениях. тем не менее, литература предполагает, что существует 
значительное согласие: в этом качестве должны быть представлены взгляды 
всех заинтересованных сторон. Харви и грин, например, утверждают, что 
лучшим решением сложного вопроса является анализ природы качества с 
разных точек зрения, поскольку оно может означать «разные вещи для разных 
людей». более того, они утверждают, что «это не разные взгляды на одно и то 
же, а разные взгляды на разные вещи под одним и тем же ярлыком» [1: 10].  

одной из ключевых целей болонского процесса является обеспечение 
качества. Утверждается, что: «качество высшего образования лежит в основе 
создания европейского пространства высшего образования. необходимо 
разработать взаимные общие критерии и методологии обеспечения качества» 
[2]. Вместе с тем, качественное образование является важнейшим фактором 
национального развития, которое может способствовать укреплению 
социальной стабильности страны, а также повышению человеческого 
потенциала и ее конкурентоспособности.  

национальный проект Республики Казахстан 2021 года «Качественное 
образование «образованная нация» разработан с целью повышения качества 
образования всех его уровней [3]. одним из стратегических показателей 
данного проекта является повышение конкурентоспособности казахстанских 
вузов. основными показателями для высшего и послевузовского образования 
для достижения данной задачи являются, первое – увеличение количества 
вузов, реализующих международные образовательные программы, 
академические обмены с зарубежными партнерами; второе – количество 
привлеченных зарубежных экспертов к преподавательской деятельности; 
третье – увеличение количества филиалов ведущих зарубежных вузов. 

Утвержденный национальный проект показывает, что Министерство 
образования и науки (Мон) РК определяет качественное образование как 
образование, аналогичное образованию в европейских странах, предлагая 
более широкие возможности академической мобильности обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава. Вышеуказанные показатели 
напрямую связаны с интернационализацией высшего образования.

Ученые предлагают различные подходы и модели интернационализации 
высшего образования. например, найт и де Вит предлагают четыре 
основных подхода к интернационализации высшего образования: 
деятельность, компетентность, этнос и процесс [4]. Каждый подход имеет 
ключевую особенность, которая отличает один подход от другого. широко 
используемый деятельностный подход описывает интернационализацию с 
точки зрения категорий или типов деятельности, таких как академическая 
или внеучебная. деятельностный подход, включает обменные программы, 
и процессный подход, включает международные аспекты, которые тесно 
связаны в данной работе, которая содержит ключевые особенности 
процесса интернационализации. другой подход представлен джейн найт, 
где представлены, пять подходов интернационализации на национальном 
или отраслевом уровне, включающие в себя программы, обоснования, 
предназначения, политику и стратегию [5]. по словам найт, программный 
подход рассматривается с точки зрения предоставления финансируемых 
программ, которые помогают отдельным лицам и учреждениям иметь 
возможности участвовать в международных мероприятиях, таких как 
академическая мобильность, что близко к деятельностному подходу, 
представленному найт и де Вит. 

Казахстанская интеграция в болонский процесс создала более 
благоприятные условия для академической мобильности студентов и 
даже снизила барьеры на пути развития программы. благодаря Мон РК 
существует государственная программа академической мобильности 
студентов, где обучающийся с высоким уровнем успеваемости и высоким 
средним баллом, свободно владеющий иностранным языком, имеет 
возможность обучаться за границей в течение одного семестра и расходы 
финансируются из государственного бюджета. Это показывает программный 
подход к процессу интернационализации, предложенный джейн найт, 
когда страна предоставляет финансируемые программы, которые облегчают 
университетам и частным лицам возможность участвовать в международной 
деятельности, такой как академическая мобильность [5].

В региональном торайгыров университете программа академической 
мобильности реализуется в полном соответствии со «стратегией 
мобильности европейского пространства высшего образования». действуют 
различные программы академической мобильности обучающихся, такие 
как государственная программа академической мобильности, программа 
европейского союза «Эразмус+», «абай-Верн», которая является совместной 
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программой, координируемой Мон РК и Министерством европы и 
иностранных дел Французской Республики, и Университет шанхайской 
организации сотрудничества (Ушос) – сетевой университет, международная 
образовательная программа в азии. обучающиеся могут выбрать из 
представленных программ те, которые подходят для их опыта академической 
мобильности.

Материалы и методы
данная работа больше опирается на интерпретативную парадигму, 

поскольку сосредоточена на восприятии отдельных обучающихся 
университета и направлена на понимание их субъективных интерпретаций 
процесса интернационализации.

В работе применяется кейс-стади – универсально применяемая 
методология исследования относительно небольших исследований в сфере 
высшего образования [6]. Выбор кейс-стади для данного исследования 
был основан на двух основных доводах. Во-первых, данное исследование 
представляет собой процесс, а именно реализацию программы академической 
мобильности. таким образом, исследование было сосредоточено на реакции 
обучающихся и позволило исследователю понять их восприятие о программе 
[7]. Во-вторых, работа было связана с ответами на вопросы исследования. 
Цель исследования состояло не в разработке теории, а в наблюдении за 
восприятием обучающихся в реальных ситуациях, что позволяет понять 
идеи более четко, чем представить их с помощью принципов и теорий 
согласно Коэн и др. [8]. необходимо отметить, что кейс исследование трудно 
обобщить на другие ситуации или другие контексты, что является основным 
недостатком кейс исследования [7, 9].

процедуру отбора участников можно охарактеризовать как выборку 
без вероятности, представляющую целенаправленную форму [1], 
предназначенную для доступа к людям, обладающим глубокими знаниями 
по конкретному вопросу [10]. В выборку исследования вошли обучающиеся 
регионального вуза, участвовавшие в программе академической 
мобильности. сбор данных начался с 2017 года. В анкетировании приняли 
участие 98 участников, прошли интервью 10 обучающихся.

для исследования данной темы было решено разработать два вида 
анкет («до мобильности» и «после мобильности»); первый был направлен 
на получение мнений и ожиданий участников до их опыта академической 
мобильности, а второй – об их опыте после участия в программе.

проведено количественное и качественное исследование, анализ был 
как количественным, так и качественным. В исследовании смешанных 
методов использовался исследовательский подход с описательным дизайном 

исследования для изучения заявленных целей исследования. данные 
собирались двумя способами: во-первых, с помощью анкеты, а во-вторых, 
с помощью полуструктурированных интервью. В исследовании была 
принята методология интерпретации в рамках парадигмы качественного 
исследования. Методологически единицами исследования были участники 
программы, а именно обучающиеся. анализ был выполнен с помощью 
статистического программного обеспечения spss.

результаты и обсуждение
демографическая информация была собрана из анкет. В исследовании 

приняли участие 98 обучающихся, среди которых 75 (76,5 %) бакалавров 
и 23 (23,5 %) магистрантов. Из них 32 (33,7 %) мужчины и 66 (67,3 %) 
женщины. 97 (99 %) из 98 участников приняли участие в программе впервые 
и только один студент (1,0 %) принял участие во второй раз. Изучение 
гендерно-демографических данных показало, что участие женского пола 
в исследовании было выше. студенты были в возрасте от 17 до 32 лет. 
поскольку большинство участников были на уровне бакалавра, 67,3 % 
студентов были в возрасте от 17 до 20 лет.

научные области участников были весьма разнообразны. В программе 
приняли участие обучающиеся из девяти областей обучения, и анализ 
показывает, что большинство участников были из инженерных наук и 
технологий и составили 32,7 % участников. далее следует сфера образования, 
которая составляет 18,37 %, а наименьшее количество студентов было из 
области сельского хозяйства, на которую приходится менее 1 % участников. 
очень низкий процент участников из сельскохозяйственной сферы можно 
объяснить тем, что в этой области студенты приезжают из сел, где уровень 
иностранного языка невысок, что создает барьер для участия в программе.

В первую пятерку областей обучения среди всех мобильных участников 
вошли инженерные науки и технологии (32,65 %), за которыми следуют 
образование и естественные науки, которые заняли второе и третье места с 
незначительными различиями в каждой студенческой группе, что составляет 
от 18,37 % до 17,35 %. социальные науки, экономика и бизнес (12,24 %) 
заняли четвертое место, а гуманитарные науки (10,20 %) – пятое. Услуги, 
искусство, юриспруденция и сельскохозяйственные науки показали гораздо 
более низкие показатели представительства – ниже 5 %.

для реализации программы академической мобильности обучающихся 
имеется перечень приоритетных направлений, куда обучающиеся могут 
выезжать за счет государственного бюджета. В список вошли страны ес, 
сша и Юго-Восточной азии. В целом выделено 10 стран назначения, в 
которых обучались участники программы (рис. 1). В польше (40,82 %) и 
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Чешской Республике (28,57 %) очень высока доля мобильных студентов 
из регионального университета. страны с наименьшей долей мобильных 
обучающихся регионального вуза – германия (1,02 %), греция (1,02 %), 
Китай (1,02 %) и австрия (1,02 %).

Рисунок 1 – страны обучения участников

таким образом, для количественного исследования вопрос о реализации 
программы был сформулирован следующим образом: «соответствуют ли 
условия участия в программе академической мобильности в региональном 
университете всем требованиям процедуры отбора?». 100 % обучающихся 
сообщили, что условия участия справедливы, прозрачны и доступны в 
направляющем вузе, и все участники указали, что они получили полную 
поддержку от направляющего вуза при подготовке документов для обучения 
за границей и получении визы. Что касается владения иностранным языком, 
то 90,8 % студентов подтвердили, что они владеют английским языком на 
должном уровне для обучения за границей, а 9,2 % выразили сомнение в 
своем уровне владения английским языком.

до начала академической мобильности участники заполняют соглашение 
об обучении, где указаны курсы и кредиты. Кроме того, участники готовят 
индивидуальный учебный план, в котором показаны все признаваемые 
курсы; этот документ обеспечивает легкое признание пройденных курсов. 
Результаты обучения, освоенные в полном объеме обучающимися в 
рамках академической мобильности и подтвержденные транскриптом, 

перезачитываются вузом в обязательном порядке. перезачет освоенных 
в вузе-партнере дисциплин в виде кредитов в торайгыров университете 
осуществляется на основе индивидуального учебного плана, разработанного 
в соответствии с согласованной  программой академической мобильности и 
утвержденного в установленном порядке и транскрипта.

Чтобы получить больше информации о реализации программы и 
ответить на количественный вопрос № 2 «являются ли предметы, изучаемые 
студентами, полезными и актуальными для сферы образования участников?», 
во-первых, в анкете «до мобильности», студентов спрашивали, определяется 
ли количество выбранных предметов учебным планом и соответствует ли 
их индивидуальная программа обучения. ответы участников показали, что 
96 (98 %) заявили, что все выбранные курсы соответствуют их учебной 
программе и индивидуальному учебному плану; только 2 (2 %) затруднились 
ответить или проявили неуверенность в утверждении.

В анкете «после мобильности» обучающимся задали вопрос о 
соответствии пройденных курсов. полученные данные показали, что 88,78 % 
(87) участников подтвердили полезность и соответствие пройденных курсов; 
однако 11,22 % (11) респондентов не согласились или выразили сомнение 
и неуверенность в отношении заявления. указали, что они получили лишь 
частичное признание изучаемых курсов. 72,45 % студентов подтвердили 
полное признание, а 27,55 % указали лишь частичное признание изученных 
курсов и освоенных кредитов. направляющий вуз перезачитывает все виды 
деятельности, указанные в соглашении на обучение. В казахстанской системе 
высшего образования образовательная программа по каждой специальности 
формируется на основе государственного общеобязательного стандарта 
образования РК и в обязательном компоненте есть предметы, изучение 
которых за рубежом невозможно, так как эти предметы отражают специфику 
государства, например, История Казахстана, казахский язык и деловой 
казахский язык. Это может объяснить, почему 27,55 % респондентов указали 
частичный перезачет изученных курсов и освоенных кредитов. данные 
показывают тот факт, что гармонизация учебных программ является основной 
целью программ обмена для устранения препятствий на пути к программе 
мобильности. по данным, полученным из анкет, можно констатировать, 
что реализация программы в университете соответствует требованиям, 
установленным Мон РК, и участники дали положительные отзывы.

получение мнения студентов о том, что они получили от программы 
академической мобильности, было еще одним важным аспектом 
исследования. обучающиеся продолжили открытое утверждение о пользе 
участия в программе академической мобильности. Из ответов были получены 



420 421

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

восемь основных тем. В первую тройку наиболее упоминаемых тем вошли 
следующие: 35,71 % участников указали, что программа дала им ценный 
профессиональный и личностный рост, 25,5 % участников указали, что 
программа дала им возможность получить международный опыт обучения за 
границей, и 12,24 % указали, что программа стала отличной возможностью 
улучшить свои знания иностранного языка.

Количественный исследовательский вопрос № 3 задавался вопросом: 
«есть ли разница в качестве образования между отправляющим и 
принимающим университетами по мнению студентов?» среднее значение 
во всех категориях было оценено в четыре или более четырех баллов из 
максимум пяти.

дополнительно участникам предлагалось выбрать ответ на утверждение 
«Качество образования в принимающем вузе выше, чем в моем направляющем 
вузе». ответы показали, что с данным утверждением согласны 49 % 
студентов, а 40,8 % студентов ответили «не согласен или проявили сомнение 
и неуверенность в отношении утверждения. только 10 % не согласились 
с низким качеством образования родного вуза. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что качество образования является важной темой 
для обсуждения, поскольку ответы показывают, что половина участников 
подтвердили, что их направляющий университет нуждается в повышении 
качества образования. однако почти 41 % студентов оказались не в состоянии 
должным образом оценить качество образования или сравнить принимающий 
и направляющий университеты. Как утверждают Харви и грин [1: 10], 
качество может означать «разные вещи для разных людей»; таким образом, 
результаты исследования выражают субъективное мнение участников о 
качестве образования в направляющем и принимающем университетах.

дополнительно были получены ответы на вопрос: «Какой вклад программа 
академической мобильности может внести в процесс интернационализации?» 
что отразило положительное влияние интернационализации:

по словам участника № 2: «программа академической мобильности 
полностью способствует процессу интернационализации, так как студенты 
обмениваются не только знаниями, но и межкультурными ценностями 
каждой страны. так как студенты во время учебы могут обмениваться 
культурным опытом».

Участник № 4: «я считаю, что программа академической мобильности 
положительно влияет на интернационализацию, поскольку студенческий 
обмен ведет к культурному обмену и развитию отношений между странами».

Из интервью видно, что большинство участников рассматривают 
студенческие обмены и программу академической мобильности как 

ключевые мероприятия, которые могут непосредственно привести к 
процессу интернационализации университета. данная тема была охвачена и 
количественными данными, большинство (93,9 %) участников (92) согласились 
с утверждением, что «программа академической мобильности является 
одним из основных параметров интернационализации университетского 
образования» и только 6,1 %, затруднились ответить на это утверждение. 

для того, чтобы узнать мнение студентов о реализации программы в 
региональном университете и о том, как ее можно улучшить в будущем, 
был задан вопрос, как, по вашему мнению, может работать подразделение, 
отвечающее за международное сотрудничество в региональном университете? 
Результат показывает, что, несмотря на хорошие отзывы о программе в 
целом, региональному университету необходимо провести дополнительную 
работу по улучшению реализации программы, что будет способствовать 
дальнейшей интернационализации высшего образования в регионе. а 
именно, необходимо расширить список зарубежных вузов-партнеров  
(42,8 %), учитывая геополитическое положение страны, и обратиться к опыту не 
только запада, но и стран Востока; необходимо привлекать бывших участников 
программы (25,51 %) к информационным мероприятиям, чтобы они могли 
продвигать идеи программы академической мобильности через доступные 
средства коммуникации (25,51 %); систематизировать информирование и 
поддерживать студентов при подготовке к участию в программе, а также 
во время и после мобильности (21,43 %); и это должно расширить формат 
мероприятий о программе.

выводы
на национальном уровне в стране действует программный подход к 

интернационализации [5]. например, в Казахстане есть предназначенный 
государственный бюджет для финансирования программы академической 
мобильности. таким образом, академическая мобильность обучающихся 
можно рассматривать как ключевую составляющую стратегии 
интернационализации регионального университета.

процесс реализации программы проходит надлежащим образом с 
соблюдением всех требований по отбору участников программы. 100 % 
студентов сообщили, что условия участия справедливы, прозрачны и 
доступны, и все участники сообщили, что они получили полную поддержку 
от регионального университета до периода обучения за границей.

данная работа подтверждает, что программа академической 
мобильности обучающихся – один из основных параметров болонского 
процесса – является ключевой деятельностью, которая непосредственно 
ведет к процессу интернационализации вуза. Исследование выявляет 
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многочисленные рекомендации относительно того, как полученные 
результаты могут быть использованы для расширения и улучшения 
реализации программы академической мобильности обучающихся, и 
позволяет сформулировать рекомендации по совершенствованию программы 
в региональном вузе. В результате были выявлены три темы для улучшения; 
увеличение финансирования, расширение географии вузов-партнеров и 
предложение дополнительных курсов перед обучением за границей для 
мобильных студентов. Можно сделать вывод, что универсальной модели 
интернационализации не существует, так как каждый вуз может разработать 
свои требования и даже возможности для реализации программы.

одной из эмпирических целей исследования было изучение того, 
как программа влияет на процесс интернационализации в изучаемом 
университете. Как видно из исследования, страна и региональный 
университет, в частности, используют процесс интернационализации, 
интегрируя международные и межкультурные аспекты в цель, функции и 
предоставление высшего образования для повышения качества образования. 
главный вывод заключается в том, что казахстанские вузы развиваются под 
влиянием процесса интернационализации.
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интернаЦионалиЗаЦияландыру БіліМ Беру саПасын 
арттыру ЖӘне БіліМ Берудің МӘдениетаралық 

Байланыстарын даМыту қҰралы ретінде

Мақалада білім алушылардың академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының ағымдағы жағдайын түсіну мақсатында 
жүргізілген зерттеу нәтижелері, яғни бағдарламаның аймақтық 
университетте жүзеге асырылуы ұсынылған. Аталған зерттеуде 
«Академиялық ұтқырлық» бағдарламасын жүзеге асырудың және оның 
интернационализацияландыру процесіне әсерінің үлгісі ұсынылған, 
сондай-ақ бағдарламаның Қазақстанның өңірлік университеті – 
Торайғыров университетінде даму перспективалары анықталған.

Өңірлік университет білім алушылардың академиялық ұтқырлық 
бағдарламасын іске асыра отырып, интернационализацияландыруға 
әрекеттік тәсілді қолданады. Зерттеу алдымен «Академиялық 
ұтқырлық» бағдарламасының қатысуға дейін және одан кейінгі 

қабылдауын зерттейді. Екіншіден, студенттердің бағдарламаға 
қатысатын оқу бағыттары бойынша белсенділігі анықталады. 
Үшіншіден, зерттеу осы студенттердің шетелде болған кездегі 
тәжірибесін зерттеу арқылы бағдарламаның әсерін талдайды.

Қарастырылған университет белсенділік тәсілімен бірге 
интернационализаияландыруға бағдарламалық тәсілді қолданады, 
оған сәйкес университет халықаралық алмасу бағдарламаларына 
қатысу үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасын ұсынады. 
Интернационализацияландыру процесі білім беру сапасын арттыру 
мақсатында халықаралық және мәдениетаралық аспектілерді 
жоғары білім беру мақсаттарына, функцияларына және 
ұсыныстарына интеграциялау арқылы қолданылады.

Кілтті сөздер: білім беруді интернационализацияландыру, адами 
әлеуетті арттыру, білім сапасы, бәсекеге қабілеттілік, Ұлттық жоба.
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INTERNATIONALIZATION AS A MEANS OF IMPROVING  
THE QUALITY OF EDUCATION AND THE DEVELOPMENT  

OF INTERCULTURAL RELATIONS OF EDUCATION

The article presents the result of the research curried in order to 
understand the current situation of students academic mobility programme, 
i.e. the programme realisation at the regional university. This study presents 
a case study on the realisation of «Academic mobility» programme and its 
impact on the interntionalisation process and determines the prospects for 
development of the programme at the regional university in Kazakhstan 
– Toraighyrov University.

The regional university, by realising the student academic mobility 
programme uses an activity approach towards internationalisation. Study, 
firstly, explores the perception about the «Academic mobility» programme 
before and after their participation. Secondly, the activeness of the 
students by fields of study who participated in the programme is identified. 

https://doi.org/10.1177/1028315303260832
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Thirdly, the study analyses the impact of the programme by exploring the 
experiences of these students during their stay overseas. 

It is possible to conclude that the studied university together with its 
activity approach uses a programme approach towards internationalisation, 
whereby the university, provides the academic mobility programme to 
participate in international study activities. Internationalisation process 
is used by integrating international and intercultural dimensions into the 
purpose, functions and delivery of higher education in order to enhance 
the quality of education.

Keywords: internationalization of education, enhancement of human 
potential, quality of education, competitiveness, National project.
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Из ОПыТа ПОДГОТОВКИ ПЕДаГОГОВ К 
ИнКЛЮзИВнОмУ ОБРазОВанИЮ за РУБЕЖОм 

Инклюзивное образование в Казахстане является очень 
актуальной проблемой. За достаточно продолжительный период 
осуществления создана нормативно-правовая база его регулирования, 
проводятся различные курсы повышения квалификации, в вузах 
внедрены дисциплины по инклюзивному образованию, создается 
методическая база для работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями и так далее.   Но, есть достаточно много вопросов, 
которые необходимо решить и один из которых – подготовка 
педагогов к инклюзии как таковой. В данной статье представлен 
теоретический анализ подготовки педагогов к инклюзивному 
образованию в зарубежных странах. Речь идет о проблемах 
реализации инклюзивного образования и готовности педагогов к 
данной деятельности. В статье предлагается на рассмотрение 
опыт подготовки педагогов на Кипре, Сербии, Италии (Венеция), в 
США (Канзас), Ботсване, в Польше и Литве, в Австралии и Новой 
Зеландии. Проведенная аналитическая работа по изучению опыта 
показала специфические проблемы инклюзии в каждой стране, а 
также были сопоставлены с казахстанской инклюзией, что позволило 
выявить потенциально слабые стороны по этой проблеме. На основе 
исследований зарубежных ученых создан образ педагога, готового 
успешно работать в инклюзивном образовании.           

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные 
возможности, особые образовательные потребности, подготовка 
педагога, профессия педагог.
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введение
профессия педагог в любой среде уважаема, хотя бы потому, что она 

берет на себя ответственность за воспитание будущего поколения. педагогу 
не обязательно обладать энциклопедическими знаниями, главной его 
функцией является воспитание человека, способного жить в обществе. быть 
педагогом, учителем означает быть гуманным, сострадательным, чутким, 
понимающим, доброжелательным, беспристрастным, справедливым, а 
самое главное любить детей, какими бы они ни были, учить их доброму и 
любить искренне свое непростое дело. при выборе профессии очень важно 
осознавать то, на что способен человек, надо найти способ определения 
своих возможностей.

Чтобы понять, с какими трудностями в инклюзивной педагогической 
деятельности может встретиться педагог, был проанализирован зарубежный 
опыт подготовки к инклюзивному образованию. полагаем, что опыт 
зарубежной практики подготовки педагогов к инклюзии будет весьма 
полезным.

Материалы и методы
В исследовании применялись: метод диалектического анализа 

источников информации по подготовке педагогов к инклюзивному 
образованию за рубежом; обобщение, мысленное выделение конкретных 
признаков в вопросе подготовки педагогов к инклюзивному образованию 
и описание опыта по данной проблеме; метод синтеза для обозначения 
общих признаков в вопросе подготовки педагогов к деятельности в условиях 
инклюзивного образования.     

результаты и обсуждение
опыт инклюзивного образования на Кипре представлен исследованием 

ученых panayiotis angelides, Tasoula stylianou, paul gibbs, которые разбирали 
проблему подготовки педагогов к инклюзии в своей стране (2006). В то 
время специальная и общая педагогика подчинялись разным ведомствам, 
это обстоятельство препятствовало организации согласованных между собой 
действий двух структур. примечательным является, что на тот момент в 
университетах Кипра специальных педагогов не готовили, квалификацию 
специального педагога получали путем посещения нескольких семинаров 
и таким образом становились «специальными».

дети, имеющие особые потребности, обучались в особых условиях (в 
специальных классах и специальных подразделениях). «специальные» учителя 
обучали своих учеников на индивидуальной основе в их «особом» классе. Все это 
вместе взятое усиливало культуру сегрегации и в свою очередь препятствовало 
получению опыта инклюзивного образования будущим педагогам. 

похожая практика разделения обучающихся существует и в наших 
школах. полностью разделяя точку зрения авторов по поводу негативной 
культуры сегрегации, признаем, что наличие специализированных классов 
при школах – это не инклюзия.

авторы поднимают проблему понимания философии инклюзивного 
образования. Многие даже в наше время представляют ее в узком смысле, 
ограничиваясь в основном правом на обучение лишь детей с ограниченными 
возможностями (далее оВ), не принимая во внимание глубокое и 
философское значение данного понятия. по мнению ученых, на всех 
уровнях образования, начиная от тех, кто руководит процессом внедрения 
инклюзивного образования и заканчивая теми, кто это воплощает в жизнь, 
должно быть единое и правильное понимание основной сути идеи. Инклюзия 
– это синоним равноправия. 

Формирование правильного отношения к инклюзии требует пересмотра 
ключевых принципов педагогической деятельности. Во многом от 
отношения педагога к ребенку зависит отношение остальных детей к нему. 
особо подчеркивая данный феномен, ученые объясняют, что если педагог 
изначально готов принимать детей такими,  какими они являются на самом 
деле, то это послужит правильному ходу инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование связано с вопросами социальной 
справедливости. Это означает, что студенты, выбравшие педагогическую 
профессию, должны понимать, как они будут строить учебно-воспитательный 
процесс, в котором будут решаться вопросы уважения, справедливости и 
равноправия. В рамках этих усилий необходимо будет понять исторические, 
социокультурные и идеологические контексты, которые создают 
дискриминационную и репрессивную практику в сфере образования. 
Изоляция и отвержение ученика с особыми образовательными потребностями 
(далее ооп) – это лишь одна из областей несправедливости [1].

анализ кипрских ученых говорит о параллели между тем, с какими 
трудностями им пришлось столкнуться и тем, что происходит у нас в 
Казахстане. несмотря на достаточно продолжительный путь инклюзии 
в нашей стране, создается впечатление, что реальное продвижение 
несущественно заметно на местах, т.е. в школьной практике. поэтому при 
подготовке педагогов к инклюзии нужно сформировать у них инклюзивную 
культуру как личностный аспект, установку.   

s. M. Milovanovich (сербия) говорит о широком понимании определения 
инклюзивного образования, которое фокусируется на разнообразии и на 
том, как школы реагируют на это, а не на поощрение включения конкретных 
групп, в первую очередь, учащихся с оВ в систему общего образования. 
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основной акцент надо делать на равное отношение ко всем участникам учебно-
воспитательного процесса, не выделяя никого в особые группы. широкое 
понимание инклюзивного образования заключается в том, что помимо детей 
с оВ доступ к образованию должен предоставляться обучающимся, которые 
нуждаются в этой поддержке по разным другим причинам. такое понимание 
инклюзивного образования, на наш взгляд, истинно. Ученый отмечает, что для 
работы в инклюзивном образовании педагог должен постоянно заниматься 
самосовершенствованием, набирать компетенции для инклюзивного 
образования, необходимых знаний в данной области, так и навыков (например, 
язык жестов). И это совершенствование необходимо на протяжении всего 
жизненного профессионального развития [2].

Ученый rita Minello из Университета Ка’Фоскари, Венеция, обращает 
внимание, что в большинстве программ подготовки педагогов немного 
знаний о содержании, связанном с различными типами трудностей таких, 
как дислексия, аутизм и недостаточным освоением стратегий обучения, 
предназначенных для этих типов трудностей. такие специальные 
педагогические подходы могут реализовываться специально обученными 
педагогами. по ее мнению, в результате многие педагоги убеждают себя, что 
у них нет навыков для выполнения этой работы, потому что есть другие так 
называемые «эксперты», обученные справляться с особыми потребностями 
обучающихся. rita Minello утверждает, что поддержка специального учителя 
(дефектолога) концептуализируется таким образом, это является препятствием 
для развития интеграции, поскольку она освобождает остальную часть системы 
образования от ответственности за обучение всех детей вместе.

Ученый также освещает и другую точку зрения, где инклюзия не может 
быть заранее задумана. Это требует радикального подхода к обучению и 
образованию, который не зависит от идентификации конкретных форм 
инвалидности или трудностей, то есть от специальных знаний из специальной 
педагогики. 

автор описывает программу «TIe» в подготовке педагогов к 
взаимодействию с людьми с оВ. подготовка включает педагогов в 
12-часовую стажировку-волонтёрство в сообществах, где они могут 
взаимодействовать и работать с людьми с оВ. стажеры не берут на себя роль 
воспитателя или учителя, а скорее роль компаньона в отношениях, более 
равноправных. социальное внимание позволяет педагогам рассматривать 
людей с оВ как людей со своими интересами и целями. Это способствует 
пониманию трудностей, с которыми они сталкиваются ежедневно. стажировка 
заканчивается обсуждением и анализом проделанной работы. 

стажеры в группах по 5–6 человек исследуют проблему местного 
сообщества, идентифицируя себя с людьми с оВ, при поддержке местных 
ассоциаций. стажеры выбирают себе вид инвалидности: один день в инвалидной 
коляске, другой день слепой и т.д. и получают доступ к общественным 
структурам. примерка роли человека с оВ позволяет им глубоко задуматься о 
ценностях общества относительно таких людей и пересмотреть свои взгляды, 
убеждения и отношения.

rita Minello затрагивает проблему девиантного поведения учащихся, 
которое становится основной причиной, побуждающей начинающих 
преподавателей отказаться от преподавательской деятельности. Класс задуман 
как постоянное взаимодействие четырех ключевых факторов: обучающиеся, 
преподаватели, учебные и образовательные ресурсы и психо-физический 
настрой к учебной деятельности. Исследование проблем ненадлежащего 
поведения позволяет сделать вывод, что причина расстройств поведения 
заключается во влияниях всех четырех факторов. поэтому выявление проблемы 
девиантного поведения в классе требует внимания ко всем четырем факторам, 
а не только к дисциплинарному поведению проблемного обучающегося.   

педагогу необходимо сосредоточиться на понимании смысла культурного 
и языкового разнообразия в поликультурном обществе. Вместо того, чтобы 
отчуждать обучающихся от их дома, культуры и языка сообщества, он 
должен опираться на культуры и языки обучающихся из разных групп, чтобы 
улучшить свое обучение. подготовка педагога должна быть сосредоточена 
на процессе, на принципе поиска, а не на культурном содержании. знание 
особенностей обучающихся и контекста их культуры является первым 
процессом для разработки культурно гибких программ, чтобы выйти из общей 
дезактивированной практики [3].

Этот опыт подготовки педагогов к инклюзии ориентирован на получение 
практического опыта, но иной по содержанию. общение с человеком с оВ 
позволяет узнать некоторые особенности, не описанные в официальной 
литературе.  

Весьма интересно исследование Jennifer Kurth и Jean ann foley (сша, 
Канзас). сша одними из первых стали реализовывать практику инклюзивного 
образования. по мнению ученых подготовка будущих педагогов к инклюзивному 
образованию должна быть пересмотрена. они выявили некоторые разногласия 
в понимании истинной идеи инклюзивного образования теми, кто готовит 
педагогов в университетах и теми, кто сопровождает их во время практики 
(стажировки). такие выводы были сделаны на основе изучения опыта подготовки 
будущих педагогов к инклюзии в университете на юго-западе америки. 
студенты данного учебного заведения получают двойную специальность: в 
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области начального и специального образований. одна из программ подготовки 
педагогов, известная как партнерство «praxis», представляет собой интенсивную   
3-семестровую когортную программу бакалавриата. студенты на первом 
курсе получают образование, ориентированное на так называемый «выход 
теории в практику». затем в среднем около трех часов в неделю «работают на 
местах» в течение одного общего семестра. практика (стажировка) проводится 
в начальных и специальных учебных заведениях, начиная с детского сада 
и заканчивая средней школой. В дополнение будущие педагоги имеют 
наставников, двух руководителей от университета (специализирующийся на 
начальном образовании, другой – на специальном). Руководители обеспечивают 
наставничество и надзор за студентами в их работе в среднем один раз в неделю. 
они проводят ежемесячные семинары для обсуждения вопросов практики 
(стажировки) и координируют их деятельность на местах. будущие педагоги 
взаимодействуют с сертифицированными практикующими коллегами на местах, 
т.е. на месте прохождения практики (стажировки).

программа «praxis» была разработана таким образом, чтобы будущие 
педагоги проводили первые 8 недель каждого семестра в одном классе, а затем 
меняли место на вторые 8 недель. прежде чем отправить студентов на практику, 
проверяют их теоретическую готовность. они должны продемонстрировать 
педагогические знания и навыки, профессиональные знания, чтобы иметь право 
обучать школьников. 

очень продуманный и практикоориентированный подход. но на самом 
деле ученые пришли к выводу, что нет диалога между университетом и школой. 
преподаватели учебного заведения ориентировали будущих педагогов на 
идеальный вариант инклюзии – обучение всех вместе, тогда как реальная 
практика была далека от теории. Рефрейминг или «перезагрузка» подготовки 
педагога к инклюзивным условиям требует критического понимания включения 
ребенка с ооп в общеобразовательный процесс в сочетании с учебными 
знаниями и навыками инклюзивного образования [4]. 

Критическая оценка существующей системы подготовки педагогов к 
инклюзивному образованию помогает осознать реальные проблемы в данном 
вопросе. Из этого можно сделать вывод, что при подготовке педагогов к 
инклюзии очень важна положительная практика её реализации. К сожалению, у 
практикующих педагогов  нашей страны еще нет достаточных навыков работы в 
реальных инклюзивных условиях, поэтому, будущему педагогу сложно перенять 
положительный опыт на этом поприще. 

Boitumelo Mangope и sourav Mukhopadhyay, изучая проблему подготовки 
педагогов к инклюзивному образованию в ботсване, отмечают важность 
профессионального развития. Речь идет о повышении профессиональной 

квалификации педагогов практиков в области инклюзии. Как отмечают 
ученые, разовые семинары неэффективны. при реализации программ 
профессионального развития необходимо ориентироваться на потребности 
педагогов, связанные с реальной работой. Это означает, что профессиональное 
развитие для инклюзивного школьного образования должно включать в себя 
повышение педагогических навыков наряду с культурными знаниями, навыками 
сотрудничества и ориентацией на индивидуальные потребности педагогов. В 
ходе исследования выяснилось, что респонденты выражают свою озабоченность 
относительно того, что они полностью зависимы от специальных педагогов и 
им необходимо пройти образовательные курсы по инклюзивному образованию 
[5]. следовательно, педагог инклюзивного образования должен быть наделен 
компетенциями из области специальной педагогики, иначе ему будет сложно 
строить взаимоотношение с ребенком с оВ. 

a. Zamkowska и a. galkienė проанализировали практику инклюзивного 
образования в польше и литве. Исследование показало на недостаточный 
объем изменений, внесенных на уровне школьного образования, что затрудняло 
реализацию идеи инклюзии: отсутствие мер по устранению архитектурных 
барьеров, неприспособленность классных комнат к индивидуальным 
особенностям некоторых детей, отсутствие специализированной поддержки. 
самым главным препятствием в работе педагогов оказались проблемы 
в построении индивидуальной учебной программы и применении 
специализированных методов работы [6]. 

знание и умение построения индивидуальной учебной программы 
и применение специализированных методов работы являются важными 
показателями готовности педагогов к инклюзии. Jennifer Kurth и Jean ann 
foley делают акцент на том, что их респонденты указали на необходимость 
переформулирования критериев оценок. они изъявили желание отказаться 
от жесткой классно-урочной системы в пользу гибкой подстройки рабочего 
времени под способности обучающихся. 

Исследовавшим реальную практику литовских и польских школ ученым 
удалось выявить основные барьеры, указанные практиками. Как оказалось, 
школьным педагогам нужны дополнительные знания из области специальной 
педагогики, при этом основной специальный педагог мог бы решить более 
сложные проблемы, с которыми встречаются в повседневной практике 
действующие учителя. 

У каждой страны есть свои особенности инклюзивного образования. 
педагоги из разных стран сталкиваются с разнообразными задачами в 
инклюзии. польша и литва, являясь мононациональными государствами, в 
своей инклюзивной практике не встречаются с проблемой мультикультурализма, 
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как австралия и новая зеландия. Ученые K. Beasy, J. Kriewaldt, H. Trevethan, 
a. Morgan, B. Cowie осветили еще один аспект инклюзивного образования – 
подготовка будущих педагогов к обучению детей с разнообразными культурными 
ценностями и менталитетом [7]. Казахстан тоже является многонациональным, 
но отличительной чертой является его относительное постоянство, в отличие 
от австралии и новой зеландии. Многонациональность в нашей стране за 
достаточно продолжительное время оказала влияние на появление общей 
для всех культуры взаимодействия, сохраняя при этом черты идентичности и 
уникальности каждого народа. поэтому, на наш взгляд,  подготовка будущего 
педагога к разнообразию культур не будет столь проблематичной. Инклюзивная 
педагогика фокусируется на обеспечении того, чтобы культура и происхождение 
всех обучающихся ценились как часть целого и часть идентичности каждого.

выводы
Изучив как положительный, так и отрицательный опыт зарубежных 

стран важно определить содержание подготовки будущих педагогов к 
инклюзии. В теоретическую подготовку педагогов нужно включить знания 
из области дефектологии или специальной педагогики. Эти знания должны 
использоваться при планировании учебно-воспитательной деятельности в 
инклюзивном классе. нужно строить обучение будущих педагогов на основе 
концепции межкультурной толерантности и принятия. Университетская теория 
и школьная практика не должны идти паралелльными путями, наоборот, должны 
взаимодополнять друг друга. будущий педагог лучше воспримет особенности 
педагогической деятельности, если у него будут специализированные и опытные 
наставники.   

общие выводы по опыту зарубежных стран позволяют создать образ 
будущего педагога, готового успешно работать в инклюзивном образовании. 
педагог должен:

1) осуществлять практику в пользу возможностей эффективного обучения 
детей, которые имеют «особые потребности»;

2) принимать детей такими, какими они являются на самом деле;
3) понимать, как необходимо строить учебно-воспитательный процесс, в 

котором будут решаться вопросы уважения, справедливости и равноправия;
4) понимать исторические, социокультурные и идеологические контексты, 

которые создают дискриминационную и репрессивную практику в сфере 
образования;

5) набирать компетенции для инклюзивного образования, необходимых 
знаний в данной области, так и навыков (например, язык жестов);

6) владеть конкретными знаниями из области дефектологии;
7) уметь внедрять контент индивидуализации обучения;

8) иметь навыки совместной работы с коллегами и детьми;
9) уметь работать с родителями обучающихся;
10) интерпретировать специализированный диагноз в заявлении или 

заключении психолого-медико-педагогических консультационных центров;
11) уметь выявлять трудности в развитии и воспитании ребенка с оВ или 

в соблюдении принципов реабилитационной работы;
12) уметь анализировать сильные и слабые стороны обучающихся с оВ, 

чтобы корректировать учебную программу в соответствии с потребностями и 
способностями учащихся с оВ;

13) готовить среду для удовлетворения образовательных нужд; 
14) уметь прогнозировать последствия реализуемой дидактической и 

воспитательной деятельности, следя за достижениями обучающегося с ооп и 
делая заключения об эффективности оказываемой ему поддержки.

на сегодняшний день с целью поднятия престижа педагогической 
профессии со стороны нашего государства предпринимаются необходимые 
меры: поднимается уровень оплаты труда педагогам среднего звена, создаются 
условия для совершенствования навыков преподавания и многое другое. но, к 
сожалению, прямое назначение педагога учить и воспитывать ушло на второй 
план. Все понимают, что работа с детьми требует от человека колоссальных 
психологических усилий, установок. при подготовке будущих педагогов к этой 
благородной профессии важно делать упор на их исходный психологический 
настрой к работе с детьми. без него дальнейшее обучение будет носить условно 
формальный характер. Возможно, педагог и будет знать все на «отлично», но 
применить это все с наибольшей эффективностью не сможет.
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Педагогтарды Шетелде инклЮЗивті  
БіліМ Беруге даярлау тӘЖіриБесінен

Қазақстанда инклюзивті білім беру өте өзекті мәселе болып 
табылады. Оны жүзеге асырудың жеткілікті ұзақ кезеңінде 
инклюзияны реттеудің нормативтік-құқықтық базасы құрылды, 
біліктілікті арттырудың түрлі курстары өткізілуде, ЖОО-ларда 
инклюзивті білім беру бойынша пәндер енгізілді, білім алуда ерекше 
қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін әдістемелік 
база құрылуда және т.б. Бірақ, шешілуі қажет көптеген мәселелер 
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де бар, олардың бірі – педагогтарды инклюзияға дайындау мәселесі. 
Бұл мақалада шет елдерде инклюзивті білім беруге педагогтарды 
даярлаудың теориялық талдауы ұсынылған. Мақала инклюзивті 
білім беруді жүзеге асыру және мұғалімдердің осы іске дайындығы 
туралы. Мұнда Кипр, Сербия, Италия (Венеция), АҚШ (Канзас), 
Ботсвана, Польша және Литва, Австралия және Жаңа Зеландияда 
педагогтарды даярлау тәжірибесін қарастыру ұсынылады. 
Тәжірибені зерделеу бойынша жүргізілген талдау жұмысы әрбір 
елдегі инклюзияның өзіндік проблемаларын көрсетті, сондай-ақ 
қазақстандық инклюзиямен салыстырылды, бұл осы проблема 
бойынша әлеуетті әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік береді. 
Шетелдік ғалымдардың зерттеулері негізінде инклюзивті білім 
беруде табысты жұмыс істеуге дайын педагог бейнесі жасалды.

Кілтті сөздер: инклюзивті білім беру, мүмкіндіктері шектеулі, 
ерекше білім алу қажеттілігі, педагог даярлау, педагог мамандығы.

*A. D. Zhomartova1, E. I. Burdina2, S. D. Aubakirova3
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FROM THE EXPERIENCE OF PREPARING TEACHERS 
FOR INCLUSIVE EDUCATION ABROAD

Inclusive education in Kazakhstan is a very urgent problem. Over 
an adequate period of realization, a legal framework for its regulation 
has been created, various refresher courses are being held, disciplines on 
inclusive education have been introduced in universities, a methodological 
framework is being created for working with children with special 
educational needs, and so on. But, there are quite a lot of issues that need to 
be addressed, and one of which is the preparation of teachers for inclusion. 
This article presents a theoretical analysis of the teachers’ preparation for 
inclusive education in foreign countries. We are talking about the problems 
of implementing inclusive education and the teachers’ readiness for this 
activity. The article proposes for consideration the experience of training 
teachers in Cyprus, Serbia, Italy (Venice), the USA (Kansas), Botswana, 
Poland and Lithuania, Australia and New Zealand. The conducted 

analytical work on the study of experience showed the specific problems 
of inclusion in each country, and were also compared with Kazakhstani 
inclusion, which made it possible to identify potential weaknesses in this 
problem. Based on the research of foreign scientists, an image of a teacher 
who is ready to work successfully in inclusive education has been created.           

Keywords: inclusive education, limited opportunities, special 
educational needs, teacher training, teacher profession.
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EDUcATIONAL PROGRAMMES FOR STUDENTS OF 
HUMANITARIAN SPHERE IN VUcA WORLD VIA 
FORESIGHT (INTERNATIONAL EXPERIENcE)

The article deals with the role of foresight method in two dimensions 
via planned and pursued perspectives in education. The authors present 
trends in identifying VUCA world as the opposition and inevitable 
part of SPOD world penetrating into the process of training students 
of humanitarian sphere. The experimental work over surveys among 
students of the Foreign Languages Department (92 students of 2019–2020 
academic year) showed the following results: Students see the potential 
for self-development and self-education, but do not associate it with the 
educational system at the university because of its weak focus on the 
challenges of modern times in the VUCA world; the education system in the 
modern period of its development should take the development of flexible 
skills of a universal plan for the development of sociability, readiness to 
change and think critically into account; the foresight method  is relevant 
in the formation of the image of a future specialist on the basis of existing 
realities, making it possible to see the existing disadvantages of education. 
The authors suggest elaborating the modernized educational programme 
based on foresight method as means for developing required soft skills 
of students in humanitarian sphere. The article contains the existing 
international experience in the focus of research.  

Keywords: foresight, VUCA world, soft skills, educational programme, 
humanitarian sphere. 

Introduction
The youth environment is most susceptible to changes in all spheres of 

its existence. The peculiarity of the influence of the pandemic on the youth 
environment, as «the most unstable», is disclosed in a modern study by M. Collins, 

a. spindle-Jackson, Mengni y. (Collins, et.al., 2021) [1], y. Lyazina, defining 
youth through the prism of «social status claims» (Lyazina, 1999 : 3) [2, p. 3]. 

young people, viewed from various aspects (social, psychological, etc.), are 
revealed in the ambiguity of the interpretation of the concept. Thus, young people 
can be considered in terms of age limits (ambiguous coordinates from 16 to 30 
years old), social status (to a greater extent determined by professional orientation), 
social relations and the position between adolescence and social maturity.

The definition of the concept of youth by the scientist o.I. Belyi is viewed via  
connotation as «a phase of psychological development ... between childhood and 
maturity» (Belyi, 2012 : 117) [3, p. 117]. as is characteristic in the absolute sense 
of any phase, this stage of development has its own conjugate and anticipatory 
format – for example, the unambiguity of childhood turns into the ambiguity of 
youth and is brought to the level of stable maturity.

What are the characteristics of youth as a social category from the point of 
view of students in VUCa world?

The main common characteristics of youth include the following aspects:
– youth mobility;
– the heterogeneity of the composition of youth;
– the thesaurus character of youth representation;
– the presence of social «backlash» and the autonomy of young people 

(Zagrebin, 2014) [4];
– a source of mobilization resources of society.
students as a category stand out noticeably from the generalized concept of 

youth. so, in the studies of asipova n. a., Mamyrova M. I. students are viewed 
as a social group characterized not only by a professional search for their place in 
society, but also by «ethnic self-determination» (asipova, Mamyrova, 2018) [5].

The main characteristics of the student body as part of the youth community 
include the following aspects:

– the relative homogeneity of the composition of the student body;
– the presence of a certain and limiting period for the existence of students;
– a set of moral, volitional maturity;
– the broad social and moral character of the student body;
-stable motivation to get education, a shift of motive to target attitudes in 

the learning process.
Thus, the student body is characterized by relative stability within the youth 

group, which inevitably leads to the internal and external mobility of its individual 
representatives while maintaining the overall integrity of this social phenomenon.

In our study, we position the studentship  as a relatively stable social 
community of young people who have flexible skills in the process of mastering 
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professional activities based on general group and internal specific intra-group 
values   in the changing world.

The changing world was most fully conveyed for the first time by the acronym 
VUCa. according to modern research in the field of the instability of the world, 
there is a transformation from the spod of the world into an unpredictable 
VUCa (pavlenko, 2018) [6]. so, the spod world (steady, predictable, ordinary, 
definite), in the recent past was replaced by VUCa world (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity).

The VUCa world is characterized by the following aspects:
– the variability of human existence;
– the unpredictability of the development of scenarios in life;
– multiple options for the development of human life;
– the instability of the world in its proportionality to large human resources;
– multi-channel digital information in the world domination of large companies;
– growth in the value of education;
– development of trajectories of human development based on the points of 

application in the present;
– individualization of approaches in education (student-centered approach, 

individualization of education);
– load on a person with information flow, requirements for a huge screening 

of information;
– the presence of a wide range of competencies in a general format, without 

a narrowly specialized approach in the professional field;
– changing the selection of tools in the search for information, combining 

these tools.
In general, the characteristics of the VUCa world reflect the multidimensional 

and variability of the requirements for mastering the professions of the present 
and the near future.

In studies of the variability of the world, scientists offer their own way out 
– in the form of VUCa response to the challenges of the world (ryazanova, et 
al., 2018) [7]:

– vision («vision») – joint communication, development of common actions 
and efforts of the group;

– understanding («understanding») – empathy for challenges, willingness to 
openly accept these problems of the world;

– clarity («clarity») – the dynamics of perception, perception of the world as 
a system with possible deviations in development;

– agility («agility») – moderate risk, the search for non-standard approaches 
to solving problems, the innovative nature of the activity.

Having considered the main characteristics of the VUCa world and the 
answers to it, it is advisable to reveal the points of contact of the considered social 
phenomena – youth, students, VUCa world.

Materials and Methods
Thus, having common characteristics of young people, students are 

determined by their professional orientation and the relative stability of their 
views on getting an education. despite the fact that students have the properties of 
mobility and adaptive characteristics in a changing world, the soft skills required 
in an unstable world are not fully developed in students.

This statement is based on the observation and results of a survey among 
3–4 year students (92 students) of the specialty «foreign language: two 
foreign languages» of the nJsC «Kostanay regional University named after  
a. Baitursynov» (2020–2021 academic year). The anonymous survey consisted 
of the following aspects:

– describe which skills any teacher needs in the future? at present?
– do you have these skills? To what extent are they developed?
– Can the educational system at the university satisfy your needs for self-

development? To which extent?
– provide a description / portrait of the teacher of the future (2030-2040).
so, the results of this survey are presented below:
1 The teacher of the future must be flexible, stable in outlook and constantly 

developing, since «progress does not stand still» (taken from an anonymous survey 
of student X);

2 68 % of the respondents claim that they do not possess these skills or do not 
fully possess them (30 %), only 2 % of the respondents answered in the affirmative 
way that they have the skills they have mastered at full;

3 71 % of the respondents believe that the education system is not able to meet 
the needs for self-development, since self-development «presupposes independence 
in the further acquisition of knowledge» (source – anonymous survey);

4 The portrait of the future teacher consisted of an individual vision of 
the teacher’s characteristics – high erudition, ability to work with information, 
high digital literacy, maturity of communication, sociability, openness to new 
approaches, the ability to think critically and adequately assess, self-fulfilling, 
having a high incentive for professional growth, able to choose information that 
has the skills to create their own digital resources, flexible and professionally 
successful (the list is not fully provided).

Based on this survey, the following conclusions can be drawn:
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1 students see the potential for self-development and self-education, but do 
not associate it with the educational system at the university because of its weak 
focus on the challenges of modern times in the VUCa world;

2 The education system in the modern period of its development should 
take the development of flexible skills of a universal plan for the development of 
sociability, readiness to change and think critically into account;

3 The portrait of the teacher of the future is built on the basis of the existing 
preferences of students, gaps in the development of their own professional 
personality, in the formation of their personalities of a professional plan;

4 The foresight method (foresight – anticipation, anticipation of events) is 
relevant in the formation of the image of a future specialist on the basis of existing 
realities, making it possible to see the existing disadvantages of education.

Discussions
Thus, these results lead to the conclusion that it is necessary to adjust the 

entire education system, taking into account real problems, anticipated events, 
images of a future specialist, flexible skills as the basis for adaptation and change 
in the changing VUCa world itself.

The student body is precisely the source of information, stakeholders and 
the direct result of the education system, which must respond to the challenges of 
our time in order to form a harmonious, flexible, adaptable and adaptable reality 
of the multidimensional VUCa world.

What technologies can help transfer students to a reflective position in order 
to create an image of the future in any professional activity?

The foresight method can serve as a basis in the formation of an active 
vision and transformation of any reality in «increasingly turbulent environments» 
(Buehring, 2020 : 409) [7, p.409].

so, according to the research of s.V. Kryukov, the purpose of the foresight 
is «to determine the possible future, to create its desired image» (Kryukov, 2010: 
2) [8, p. 2]. foresight frames help us to follow the two dimensions of the method: 
«1) level of perceived unpredictability and 2) level of pursued change» (Matti 
Minkkinen, Burkhard auffermann, Ira ahokas, 2019 : 119) [9, p. 119].

foresight has a number of specific characteristics in various aspects, but they 
can be reduced to unified indicators:

– foresight is both forecasting and strategic planning;
– foresight operates with images of a possible future;
– maps of the future are the real embodiment of foresight;
– future deployment scenarios are the essence of foresight.
Thus, foresight can act as a basis for predicting the development of education 

in the changing VUCa world.

The student body, as a social category, reflects the peculiarities of the 
challenges of the world and requires a revision of all levels of the education system.

attempts to apply foresight technology (namely, the successive stages of 
foresight implementation) can be presented through the prism of developing an 
educational program (ep) of Tomsk state university (TsU) in comparison with 
Kostanay regional university named after a.Baitursynov (BKrU) using the 
example of the specialty «foreign language: two foreign languages» (2021–2022 
academic year), consisting of the main components – modules:

– Module of historical and philosophical knowledge and spiritual 
modernization;

– Language module;
– natural science module;
– fundamental training module;
– Technology module in inclusive education;
– professional module and distance learning technologies;
– additional educational module (Minor);
– physical education.
Thus, foresight technologies can be traced both in the content of the main 

ep (major) and in the content of the additional ep (minor).
Having determined the main characteristics of a possible image of the 

future, together with stakeholders (students, teachers, employers), an educational 
program of an open nature and flexible format is being developed – as the positive 
experience of TsU (the possibility of varying optional disciplines and a whole 
module of an additional educational plan).

The main distinguishing feature of the new format of ep as a way to respond 
to the challenges of the modern VUCa world, built on the basis of foresight, 
certainly includes updated disciplines as follows:

– digital pedagogy / cyber pedagogy;
– digital teaching of foreign languages;
– new approaches to teaching foreign languages;
– new approaches to teaching and assessment at school;
– adaptation of program content for children with special educational needs;
– special methodology for teaching children with special educational needs 

in an inclusive education;
– inclusive education;
– professional guidelines of the teacher;
– information and communication technologies (in english);
– community service;
– ecology and life safety;



446 447

Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661 Педагогикалық сериясы № 1, 2022

– the basics of leadership;
– fundamentals of economics and entrepreneurship;
– the basics of law and anti-corruption culture.
These disciplines include elements of responses to the challenges of the 

future from various aspects: environmental, political, philosophical, economic, 
informational. In the process of mastering these disciplines, students are 
encouraged to use various tools for deploying images of the future from the point 
of view of in-depth analysis of the present.

so, for example, the goal of the discipline «ecology and life safety» is the 
formation of «eco-protective thinking and the ability to prevent dangerous and 
emergency situations in the functioning of natural ecosystems and technosphere»  
(educational programme, 2021) [10].

additional educational programs (Minor) also represent the implementation of 
foresight technology by displaying the features of digitalization in all professional 
areas. so, in the catalog of additional educational programs of the nJsC «Kostanay 
regional University named after a. Baitursynov» there is the following list of 
disciplines:

– Minor fundamentals of coaching in a chosen sport
– Minor Big data in business, economy and society
– Minor Uxui-design
 Minor Wmn Web, Multimedia, network
– Minor agroengineering
– Minor Business Management
– Minor Biologically active sources
– Minor graphic design pro
– Minor distance education Technology
– Minor game Therapy
– Minor Climate Change and green economy
– Minor engineering physics
– Minor Inclusive education
– Minor Internet profession
– Minor Cyberpedagogy
– Minor Clinical and pedagogical foundations of special education
– Minor Lopedic technologies in working with neurotypical children
– Minor Machine Learning and data Mining
– Minor Media, business and image communications
– Minor online Learning Methodist
– Minor Tax analyst
– Minor scientific knowledge of the world

– Minor stock Trading Basics
– Minor fundamentals of Computational Linguistics
– Minor Basics of Intercultural Communication
– Minor applied psychology
– Minor applied aspects of natural science
– Minor professional english
– Minor psychology of success
– Minor psychology and Human resource Management
– Minor psychology of personal growth
– Minor Bees and beekeeping products
– Minor rational nutrition is the guarantee of your health
– Minor fish farming and fish farming products
– Minor Modern Marketing Tools
– Minor startup idea and desire to create
– Minor physics and Cognition of the World
– Minor digital public administration
– Minor ethology of small domestic, wild and exotic animals.     
so, for example, revealing the image of a future teacher (in the survey, the 

results of which were considered earlier) on the basis of foresight as a planning 
tool in the VUCa world, it is advisable to present some excerpts from the data of 
additional educational programs (Minor).

for example, the results of training in the additional educational program 
(Minor) «professional english» is the advancement of skills formation and 
advancement towards the image of a future specialist in the field of foreign 
languages – «the ability to carry out scientific searches in the science direct 
and Web of science databases, write a scientific article of a survey plan for 
publication in collections of scientific and practical conferences or journals in 
english; selection of keywords and hashtags on the topic of the article; writing 
an abstract of an article ».

analyzing the general digital competencies that the teacher of the future 
should possess, we will present their representation using the example of the 
discipline of the additional educational program (Minor) «Cyberpedagogy» 
on the basis of information technologies that provide a rational, effective and 
comfortable educational process, with also aimed at guaranteeing the optimal 
achievement of the effectiveness of learning objectives in cyberpedagogy, a 
means of developing curricula, educational materials and types of educational 
activities, including through ICT, distance learning methods and by means of 
computer data processing».

Information on financing
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This research is carried out within the framework of the rK grant project «Virtual 
foresight laboratory as a means for developing meta-competencies in the humanitarian 
profile» no. ap09057871 contract no. 100-KMU2 dated March 18, 2021.

Conclusion
Thus, the new trajectories of the educational program in the updated content reflect 

the foresight technologies of anticipating the image of the future teacher. foresight 
technology also determines the peculiarity of the structure of education 2030.

Updating the content of education can be built on the basis of maps of the 
future as well as on the results of international experience (in our case - TsU). 
The future map is a projection of the deployment of possible future scenarios.

 Trends (trend – direction, development benchmark, flow) in the composition 
of maps of the future include the main trajectories of the future, its vectors. Thus, 
according to the opinion of researchers and creators of the global educational 
community global education Trends, future education will largely be based on 
youth as human future.

It is noteworthy to build maps of future education through three main trends 
– fear, comfort and hope. fear is associated with the inevitability of changing the 
world in an unpredictable format, comfort is realized through the «locality» of 
solitude and the preservation of the familiar virtual world, hope is the presence 
of the chance for the wish. The peculiarity of a combination of trends or the 
implementation of one of them forms a matrix of opportunities with a variety of 
development scenarios and a collision with threats of their implementation.

a graduate of a pedagogical institution will certainly face a lot of difficulties 
on a global and local level, if the education system at a pedagogical university 
cannot reflect the trends of the present and promising future.

perceiving the threats of the future as opportunities for the present, student 
youth will be able to apply foresight technology in an effective direction.

Thus, the trends of maps of the future and foresight technologies are necessary 
tools in the process of adapting the VUCa world and being inside the VUCa world.
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Форсайт негіЗіндегі VUCA ӘлеМнің гуМанитарлық 
саласындағы БіліМ Беру БағдарлаМалары 

(Халықаралық тӘЖіриБе)

Мақалада форсайт әдісінің рөлі екі аспект бойынша 
қарастырылады: Білім берудегі жоспарлау және перспективаларды 
құру призмасы арқылы. Авторлар гуманитарлық саланың білім 
беру процесінде әлемге антонимдік SPOD VUCA әлемін анықтау 
тенденцияларын ұсынады.

Шет тілдер кафедрасының (2020–2021 оқу жылындағы 
92 студент) зерттеуінің эксперименттік кезеңі (студенттер 
сауалнамасы) мынадай нәтижелерді көрсетті: студенттер 
өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу үшін әлеуетті көреді, 
бірақ VUCA әлеміндегі қазіргі заманның сын-қатерлеріне әлсіз 
бағдарлануына байланысты оны университеттің білім беру 
жүйесімен байланыстырмайды; қазіргі даму кезеңінде білім беру 
жүйесі тез тіл тапқыштық, өзгеруге дайын болу және сыни ойлау 
сияқты икемді дағдылардың (soft skills); форсайт әдісі білім берудегі 
кемшіліктерді көруге мүмкіндік беретін, қолданыстағы шындыққа 
негізделген болашақ маманның имиджін қалыптастыруда маңызды.

Авторлар гуманитарлық саладағы студенттердің қажетті 
икемді дағдыларын дамыту құралы ретінде форсайт әдісіне 
негізделген жаңартылған білім беру бағдарламасын әзірлеуді 
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ұсынады. – Бап құрамында қолданыстағы халықаралық тәжірибесі 
назарында зерттеу.

Кілтті сөздер: форсайт, VUCA әлемі, икемді дағдылар, білім 
беру бағдарламасы, гуманитарлық саласы.
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оБраЗователЬные ПрограММы в гуМанитарной 
сФере  Мира VUCA на основе Форсайта 

(МеЖдународный оПыт)

В статье рассматривается роль метода форсайта в двух 
аспектах: через призму планирования и построения перспектив в 
образовании. Авторы представляют тенденции в определении мира 
VUCA антонимичного миру SPOD в образовательном процессе 
гуманитарной сферы. 

Экспериментальный этап исследования (опрос студентов) 
кафедры иностранных языков (92 студента 2020–2021 учебного 
года) показал следующие результаты: студенты видят потенциал 
для саморазвития и самообразования, но не связывают его 
с образовательной системой университета из-за его слабой 
ориентации на вызовы современности в мире VUCA; система 
образования в современный период развития должна учитывать 
развитие гибких навыков (soft skills), таких как: коммуникабельности, 
готовности меняться и критически мыслить; метод форсайта 
актуален при формировании имиджа будущего специалиста на основе 
существующих реалий, позволяя увидеть существующие недостатки 
образования. 

Авторы предлагают разработать модернизированную 
образовательную программу, основанную на методе форсайта, 
как средство развития необходимых гибких навыков студентов 
гуманитарной сферы. Статья содержит существующий 
международный опыт в фокусе исследования.

Ключевые слова: форсайт, мир VUCA, гибкие навыки, 
образовательная программа, гуманитарная сфера.
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ПРаВИЛа ДЛЯ аВТОРОВ В наУЧнОм ЖУРнаЛЕ
«ВЕСТнИК ТОРаЙГыРОВ УнИВЕРСИТЕТа. 

ПЕДаГОГИЧЕСКаЯ СЕРИЯ»

Редакционная коллегия просит авторов руководствоваться следующими 
правилами при подготовке статьей для опубликования в журнале. 

научные статьи, представляемые в редакцию журнала должны 
быть оформлены согласно базовым издательским стандартам по 
оформлению статей в соответствии с гост 7.5-98 «журналы, сборники, 
информационные издания. Издательское оформление публикуемых 
материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с 
гост 7.1-2003 «библиографическая запись. библиографическое описание. 
общие требования и правила составления». 

* В номер допускается не более одной рукописи от одного автора либо 
того же автора в составе коллектива соавторов. 

* Количество соавторов одной статьи не более 5. 
* степень оригинальности статьи должна составлять не менее 60 % 

(согласно решению редакционной коллегии). 
* направляемые статьи не должны быть ранее опубликованы, не 

допускается последующее опубликование в других журналах, в том числе 
переводы на другие языки. 

* Решение о принятии рукописи к опубликованию принимается после 
проведения процедуры рецензирования. 

* двойное рецензирование (слепое) проводится конфиденциально, 
автору не сообщается имя рецензента, а рецензенту – имя автора статьи.

* Квитанция об оплате предоставляется после принятия статей к 
публикации. стоимость публикации в журнале за страницу 1000 (одна 
тысяча) тенге.

* докторантам нао «торайгыров университет» и иностранным авторам 
(без казахстанских соавторов) публикация в журнале бесплатно.

*если статья отклонена антиплагиатом или рецензентом статья 
возвращается автору на доработку. автор может повторно отправить статью 
на антиплагиат или рецензензирование 1 раз. ответственность за содержание 
статьи несет автор.

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи.
статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не 

принимаются и возвращаются авторам.
датой поступления статьи считается дата получения редакцией ее 

окончательного варианта.

статьи публикуются по мере поступления. журнал формируется исходя 
из количества не более 30 статей в одном номере.

Периодичность издания журналов – 4 раза в год (ежеквартально). 
сроки подачи статьи:
– первый квартал до 10 февраля;
– второй квартал до 10 мая;
– третий квартал до 10 августа;
– четвертый квартал до 10 ноября.
журнал «Вестник торайгыров университета. педагогическая серия» 

выпускается с периодичностью 4 раза в год в сетевом (электронном) формате 
в следующие установленные сроки выхода номеров журнала: 

– первый номер выпускается до 30 марта текущего года; 
– второй номер – до 30 июня; 
– третий номер – до 30 сентября; 
– четвертый номер – до 30 декабря.
статью (электронную версию и квитанции об оплате) следует 

направлять на сайт: https://vestnik-pedagogic.tou.edu.kz/. 
для подачи статьи на публикацию необходимо пройти регистрацию 

на сайте.
автор, который внес наибольший интеллектуальный вклад в подготовку 

рукописи (при двух и более соавторах), является автором-корреспондентом 
и обозначается «*».

авторы из разных учебных заведений указываются цифрами 1,2.

для осуществления процедуры двойного рецензирования (слепого), 
авторам необходимо отправлять два варианта статьи: первый – с указанием 
личных данных, второй – без указания личных данных. при нарушении 
принципа слепого рецензирования статья не рассматривается.

статьи должны быть оформлены в строгом соответствии
со следующими правилами:

– В журналы принимаются статьи по всем научным направлениям, в 
электронном варианте со всеми материалами в текстовом редакторе «Microsoft 
office Word (97, 2000, 2007, 2010) для Windows» (в форматах .doc, .docx, .rtf). 

– общий объем статьи, включая аннотации, литературу, таблицы, рисунки 
и математические формулы должен составлять не менее 5 и не более 12 
страниц печатного текста. Поля страниц – 30 мм со всех сторон листа; 
Текст статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для русского, 
английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского языка).
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структура научной статьи включает название, аннотация, ключевые 
слова, основные положения, введение, материалы и методы, результаты 
и обсуждение, заключение, выводы, информацию о финансировании (при 
наличии), список использованных источников (литературы) к каждой статье, 
включая романизированный (транслитерированный латинским алфавитом) 
вариант написания источников на кириллице (на казахском и русском языках) 
см. ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95) Правила транслитерации кирилловского 
письма латинским алфавитом.

Статья должна содержать:
1 Мрнти (Межгосударственный рубрикатор научной технической 

информации);
2 DOI – после МРнтИ в верхнем правом углу (присваивается и 

заполняется редакцией журнала);
3 инициалы (имя, отчество) Фамилия автора (-ов) – на казахском, 

русском и английском языках (жирным шрифтом, по центру); 
автор, который внес наибольший интеллектуальный вклад в подготовку 

рукописи (при двух и более соавторах), является автором-корреспондентом 
и обозначается «*».

авторы из разных учебных заведений указываются цифрами 1,2.

4 аффилиация (организация (место работы (учебы)), страна, город) –  
на казахском, русском и английском языках. Полные данные об аффилиации 
авторов представляются в конце журнала; 

6 е-mail;
7 название статьи должно отражать содержание статьи, тематику 

и результаты проведенного научного исследования. В название статьи 
необходимо вложить информативность, привлекательность и уникальность 
(не более 12 слов, прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, на 
трех языках: русский, казахский, английский либо немецкий);

8 аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, 
формы и других особенностей статьи. должна отражать основные и ценные, 
по мнению автора, этапы, объекты, их признаки и выводы проведенного 
исследования. дается на казахском, русском и английском либо немецком 
языках (рекомендуемый объем аннотации на языке публикации – не менее 
150, не более 300 слов, курсив, нежирным шрифтом, кегль – 12 пунктов, 
абзацный отступ слева и справа 1 см, см. образец);

9 ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в 
терминах объекта, научной отрасли и методов исследования (оформляются 
на трех языках: русский, казахский, английский либо немецкий; кегль –  
12 пунктов, курсив, отступ слева-справа – 1 см.). Рекомендуемое количество 

ключевых слов – 5-8, количество слов внутри ключевой фразы – не более 3. 
задаются в порядке их значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи 
должно быть первым в списке (см. образец);

10 основной текст статьи излагается в определенной последовательности 
его частей, включает в себя: 

- введение (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль –  
14 пунктов). обоснование выбора темы; актуальность темы или проблемы. 
актуальность темы определяется общим интересом к изученности данного 
объекта, но отсутствием исчерпывающих ответов на имеющиеся вопросы, она 
доказывается теоретической или практической значимостью темы.

- Материалы и методы (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, 
кегль – 14 пунктов). должны состоять из описания материалов и хода работы, 
а также полного описания использованных методов.

- результаты и обсуждение (абзац 1 см по левому краю, жирными 
буквами, кегль – 14 пунктов). приводится анализ и обсуждение полученных 
вами результатов исследования. приводятся выводы по полученным в ходе 
исследования результатам, раскрывается основная суть. И это один из самых 
важных разделов статьи. В нем необходимо провести анализ результатов 
своей работы и обсуждение соответствующих результатов в сравнении с 
предыдущими работами, анализами и выводами.

- информацию о финансировании (при наличии) (абзац 1 см по левому 
краю, жирными буквами, кегль – 14 пунктов).

- выводы (абзац 1 см по левому краю, жирными буквами, кегль –  
14 пунктов).

Выводы – обобщение и подведение итогов работы на данном этапе; 
подтверждение истинности выдвигаемого утверждения, высказанного автором, 
и заключение автора об изменении научного знания с учетом полученных 
результатов. Выводы не должны быть абстрактными, они должны быть 
использованы для обобщения результатов исследования в той или иной научной 
области, с описанием предложений или возможностей дальнейшей работы.

- список использованных источников (жирными буквами, кегль –  
14 пунктов, в центре).

статья и список использованных источников должны быть оформлены в 
соответствии с гост 7.5-98; гост 7.1-2003 (см. образец).

очередность источников определяется следующим образом: сначала 
последовательные ссылки, т.е. источники на которые вы ссылаетесь по 
очередности в самой статье. затем дополнительные источники, на которых нет 
ссылок, т.е. источники, которые не имели место в статье, но рекомендованы 
вами читателям для ознакомления, как смежные работы, проводимые 
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параллельно. Объем не менее 10, не более чем 20 наименований (ссылки и 
примечания в статье обозначаются сквозной нумерацией и заключаются в 
квадратные скобки), преимущественно за последние 10-15 лет.

В случае наличия в списке использованных источников работ на кириллице 
(на казахском и русском языках), необходимо представить список литературы 
в двух вариантах: 1) в оригинале (указываются источники на русском, 
казахском и английском либо немецком языках); 2) романизированный вариант 
написания источников на кириллице (на казахском и русском языках), то есть 
транслитерация латинским алфавитом. см. ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95) Правила 
транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. 

Онлайн сервис Транслитерация по ГОСТу – https://transliteration-online.ru/
Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
Романизированный список литературы должен выглядеть следующим 

образом: автор(-ы) (транслитерация либо англоязычный вариант при его наличии) 
→ название статьи в транслитерированном варианте → [перевод названия статьи 
на английский язык в квадратных скобках] → название казахоязычного либо 
русскоязычного источника (транслитерация, либо английское название при его 
наличии) → выходные данные с обозначениями на английском языке.

• иллюстрации, перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним 
представляют по тексту статьи. В электронной версии рисунки и иллюстрации 
представляются в формате тIf или Jpg с разрешением не менее 300 dрі.

• Математические формулы должны быть набраны в Microsoft equation 
editor (каждая формула – один объект).

на отдельной странице (после статьи)
В электронном варианте приводятся полные почтовые адреса, номера 

служебного и домашнего телефонов, е-mаіl  (номер телефона для связи редакции 
с авторами, не публикуются);

сведения об авторах
на казахском языке на русском языке на английском языке
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ОБРазЕЦ К ОФОРмЛЕнИЮ СТаТЕЙ

МРнтИ 04.51.59
doI хххххххххххххх

С. К. антикеева*, С. К. Ксембаева
торайгыров университет, Республика Казахстан, г. павлодар

ТЕОРЕТИЧЕСКаЯ мОДЕЛЬ ФОРмИРОВанИЯ 
КОмПЕТЕнЦИЙ СОЦИаЛЬныХ РаБОТнИКОВ  
ЧЕРЕз КУРСы ПОВыШЕнИЯ КВаЛИФИКаЦИИ

В данной статье представлена теоретическая модель 
формирования личностных и профессиональных компетенций 
социальных работников через курсы повышения квалификации, 
которая разработана в рамках докторской диссертации 
«Формирование личностных и профессиональных компетенций 
социальных работников через курсы повышения квалификации». 
В статье приводятся педагогические аспекты самого процесса 
моделирования, перечислены этапы педагогического моделирования. 
Представлены методологический, процессуальный (технологический) 
и инструментальный уровни модели, ее цель, мониторинг 
сформированности искомых компетенций, а также результат. В 
модели показаны компетентностный, личностно-ориентированный 
и практико-ориентированный педагогические подходы, 
закономерности, принципы, условия формирования выбранных 
компетенций; описаны этапы реализации процесса формирования, 
уровни сформированности личностных и профессиональных 
компетенций. В разделе практической подготовки предлагается 
интерактивная работа в системе слушатель-преподаватель-группа, 
подразумевающая личное участие каждого специалиста, а также 
открытие первого в нашей стране Республиканского общественного 
объединения «Национальный альянс профессиональных социальных 
работников».Данная модель подразумевает под собой дальнейшее 
совершенствование и самостоятельное развитие личностных и 
профессиональных компетенций социальных работников. Это 
позволяет увидеть в модели эффективность реализации курсов 
повышения квалификации, формы, методы и средства работы.     

Ключевые слова: теоретическая модель, компетенции, 
повышение квалификации, социальные работники.

 
введение
социальная работа – относительно новая для нашей страны профессия. 

поэтому обучение социальных работников на современной стадии не 
характеризуется наличием достаточно разработанных образовательных 
стандартов, которые находили бы выражение в формулировке педагогических 
целей, в содержании, технологиях учебного процесса. 

Продолжение текста публикуемого материала
Материалы и методы
теоретический анализ научной психолого-педагогической и 

специальной литературы по проблеме исследования; анализ законодательных 
и нормативных документов по открытию общественных объединений; 
анализ содержания программ курсов повышения квалификации социальных 
работников; моделирование; анализ и обобщение педагогического опыта; 
опросные методы (беседа, анкетирование, интервьюирование); наблюдение; 
анализ продуктов деятельности специалистов; эксперимент, методы 
математической статистики по обработке экспериментальных данных.

Продолжение текста публикуемого материала
результаты и обсуждение
Чтобы понять объективные закономерности, лежащие в основе процесса 

формирования и развития личностных и профессиональных компетенций 
социальных работников через курсы повышения квалификации, необходимо 
четко представлять себе их модель.

Продолжение текста публикуемого материала
выводы
таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что теоретическая модель формирования личностных и 
профессиональных компетенций социальных работников через курсы 
повышения квалификации содержит три уровня ее реализации.

Продолжение текста публикуемого материала
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Біліктілікті арттыру курстары арқылы 
ӘлеуМеттік қыЗМеткерлердің қҰЗіреттіліктерін 

қалыПтастырудың теориялық Моделі

Бұл мақалада «Әлеуметтік қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру курстары арқылы тұлғалық және кәсіби құзіреттіліктерін 
қалыптастыру» докторлық диссертация шеңберінде әзірленген 
біліктілікті арттыру курстары арқылы әлеуметтік қызметкерлердің 
тұлғалық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық 
моделі ұсынылған. Мақалада модельдеу процесінің педагогикалық 
аспектілері, педагогикалық модельдеудің кезеңдері келтірілген. 
Модельдің әдіснамалық, процессуалдық (технологиялық) және 
аспаптық деңгейлері, оның мақсаты, қажетті құзыреттердің 
қалыптасу мониторингі, сондай-ақ нәтижесі ұсынылған. Модельде 
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құзыреттілікке, тұлғаға бағытталған және практикаға бағытталған 
педагогикалық тәсілдер, таңдалған құзыреттерді қалыптастыру 
заңдылықтары, қағидаттары, шарттары көрсетілген; қалыптасу 
процесін іске асыру кезеңдері, жеке және кәсіби құзыреттердің 
қалыптасу деңгейлері сипатталған. Практикалық дайындық 
бөлімінде тыңдаушы-оқытушы-топ жүйесінде интерактивті жұмыс 
ұсынылады, ол әр маманның жеке қатысуын, сондай-ақ елімізде 
алғашқы «кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің ашылуын білдіреді. Бұл модель 
әлеуметтік қызметкерлердің жеке және кәсіби құзыреттерін одан 
әрі жетілдіруді және тәуелсіз дамытуды білдіреді. Бұл модельде 
біліктілікті арттыру курстарын іске асырудың тиімділігін, жұмыс 
нысандары, әдістері мен құралдарын көруге мүмкіндік береді.

Кілтті сөздер: теориялық модель, құзыреттілік, біліктілікті 
арттыру, әлеуметтік қызметкерлер.

S. K. Antikeyeva*, S. K. Ksembaeva
Toraighyrov University, republic of Kazakhstan, pavlodar

THEORETICAL MODEL OF FORMATION COMPETENCIES 
OF SOCIAL WORKERS THROUGH PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT COURSES

This article presents a theoretical model for the formation of personal 
and professional competencies of social workers through advanced 
training courses, which was developed in the framework of the doctoral 
dissertation «Formation of personal and professional competencies of 
social workers through advanced training courses». The article presents 
the pedagogical aspects of the modeling process itself, and lists the stages 
of pedagogical modeling. The methodological, procedural (technological) 
and instrumental levels of the model, its purpose, monitoring the formation 
of the required competencies, as well as the result are presented. The model 
shows competence-based, personality-oriented and practice-oriented 
pedagogical approaches, patterns, principles, conditions for the formation 
of selected competencies; describes the stages of the formation process, 
the levels of formation of personal and professional competencies. The 
practical training section offers interactive work in the listener-teacher-
group system, which implies the personal participation of each specialist, 
as well as the opening of the first Republican public Association in our 

country, the national Alliance of professional social workers. This model 
implies further improvement and independent development of personal 
and professional competencies of social workers. This allows you to see 
in the model the effectiveness of the implementation of advanced training 
courses, forms, methods and means of work.

Keywords: theoretical model, competencies, professional development, 
social workers.
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ПУБЛИКаЦИОннаЯ ЭТИКа
наУЧнОГО ЖУРнаЛа

«ВЕСТнИК ТОРаЙГыРОВ УнИВЕРСИТЕТа. 
ПЕДаГОГИЧЕСКаЯ СЕРИЯ»

Члены редакционной коллегии научного журнала «Вестник торайгыров 
университета. педагогическая серия» в своей профессиональной 
деятельности придерживаются принципов и норм публикационной этики 
научных журналов нао «торайгыров университет». публикационная этика 
разработана в соответствии с международной публикационной этической 
нормой Комитета по публикационной этике (соРе), этическими принципами 
публикации журналов scopus (elsevier), Кодекса академической честности 
нао «торайгыров университет».

публикационная этика определяет нормы, принципы и стандарты 
этического поведения редакторов, рецензентов и авторов, меры по 
выявлению конфликтов интересов, неэтичного поведения, инструкции по 
изъятию (ретракции), исправлению и опровержению статьи. 

Все участники процесса публикации, соблюдают принципы, нормы и 
стандарты публикационной этики. 

Качество научного журнала обеспечивается исполнением принципов 
участников процесса публикации: равенства всех авторов, принцип 
конфиденциальности, однократные публикации, авторства рукописи, 
принцип оригинальности, принцип подтверждения источников, принцип 
объективности и своевременности рецензирования.

права и обязанности членов редакционной коллегии научного журнала 
«Вестник торайгыров университета. педагогическая серия» определены  
со сМК 8.12.3-20 Управление научно-издательской деятельностью.

Права и обязанности рецензентов
Рецензенты журнала «Вестник торайгыров университета. педагогическая 

серия» обязанны руководствоваться принципу объективности.
персональная критика в адрес автора(-ов) рукописи недопустима. 

Рецензент должен аргументировать свои замечания и обосновывать свое 
решение о принятии рукописи или о ее отклонении.

национальность, религиозная принадлежность, политические или иные 
взгляды автора(-ов) не должны приниматься во внимание и учитываться в 
процессе рецензирования рукописи рецензентом(-ами).
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Экспертная оценка, составленная рецензентом должна способствовать 
принятию решения редакцией о публикации и помогать автору улучшить 
рукопись. 

Решение о принятии рукописи к публикации, возвращение работы автору 
на изменение или доработку, либо решение об отклонении от публикации 
принимается редколлегией опираясь на результаты рецензирования.

Принцип своевременности рецензирования. Рецензент обязан 
предоставить рецензию в срок, определенный редакцией, но не позднее 2-4 
недель с момента получения рукописи на рецензирование. если рассмотрение 
статьи и подготовка рецензии в назначенные сроки невозможны, то рецензент 
должен незамедлительно уведомить об этом научного редактора.

Рецензент, который считает, что его квалификация не соответствует либо 
недостаточна для принятия решения при рецензировании предоставленной 
рукописи должен незамедлительно сообщить об этом научному редактору 
и отказаться от рецензирования рукописи.

Принцип конфиденциальности со стороны рецензента. Рукопись, 
предоставленная рецензенту на рецензирование должна рассматриваться 
как конфиденциальный материал. Рецензент имеет право демонстрировать 
ее и/или обсуждать с другими лицами только после получения письменного 
разрешения со стороны научного редактора журнала и/или автора(-ов).

Информация и идеи научной работы, полученные в ходе рецензирования 
и обеспечения публикационного процесса, не должны быть использованы 
рецензентом(-ами) для получения личной выгоды.

Принцип подтверждения источников. Рецензент должен указать 
научные работы, которые оказали бы влияние на исследовательские 
результаты рассматриваемой рукописи, но не были приведены автором(-
ами). также рецензент обязан обратить внимание научного редактора на 
значительное сходство или совпадение между рассматриваемой рукописью 
и ранее опубликованной работой, о котором ему известно.

если у рецензента имеются достаточные основания полагать, что 
в рукописи содержится плагиат, некорректные заимствования, ложные 
и сфабрикованные материалы или результаты исследования, то он не 
должен допустить рукопись к публикации и проинформировать научного 
редактора журнала о выявленных нарушениях принципов, стандартов и норм 
публикационной и научной этики.

Права и обязанности авторов
публикационная этика базируется на соблюдении принципов:
Однократность публикации. автор(-ы) гарантируют что представленная 

в редакцию рукопись статьи не была представлена для рассмотрения в 
другие издания. представление рукописи единовременно в нескольких 
журналах/изданиях неприемлемо и является грубым нарушением принципов, 
стандартов и норм публикационной этики.

Авторство рукописи.  лицо, которое внесло наибольший 
интеллектуальный вклад в подготовку рукописи (при двух и более соавторах), 
является автором-корреспондентом и указывается первым в списке авторов. 

для каждой статьи должен быть назначен автор для корреспонденции, 
который отвечает за подготовку финальной версии статьи, коммуникацию с 
редколлегией, должен обеспечить включение всех участников исследования 
(при количестве авторов более одного), внесших в него достаточный вклад, в 
список авторов, а также получить одобрение окончательной версии рукописи 
от всех авторов для представления в редакцию для публикации. Все авторы, 
указанные в рукописи/статье, несут ответственность за содержание работы.

Принцип оригинальности. автор(-ы) гарантирует, что результаты 
исследования, изложенные в рукописи, представляют собой оригинальную 
самостоятельную работу, и не содержат некорректных заимствований и 
плагиата, которые могут быть выявлены в процессе.

авторы несут ответственность за публикацию статей с признаками 
неэтичного поведения, плагиата, самоплагиата, самоцитирования, 
фальсификации, фабрикации, искажения данных, ложного авторства, 
дублирования, конфликта интересов и обмана.

Принцип подтверждения источников. автор(ы) обязуется правильно 
указывать научные и иные источники, которые он(и) использовал(и) в 
ходе исследования. В случае использования каких-либо частей чужих 
работ и/или заимствования утверждений другого автора(-ов) в рукописи 
должны быть указаны библиографические ссылки с указанием автора(-ов) 
первоисточника. Информация, полученная из сомнительных источников не 
должна использоваться при оформлении рукописи.

В случае, если у рецензентов, научного редактора, члена(-ов) 
редколлегии журнала возникают сомнения подлинности и достоверности 
результатов исследования, автор(-ы) должны предоставить дополнительные 
материалы для подтверждения результатов или фактов, приводимых в 
рукописи.

Исправление ошибок в процессе публикации. В случае выявления ошибок 
и неточностей в работе на любой стадии публикационного процесса авторы 
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обязуются в срочном порядке сообщить об этом научному редактору и 
оказать помощь в устранении или исправлении ошибки для публикации на 
сайте журнала соответствующей коррекции (erratum или Corrigendum) с 
комментариями. В случае обнаружения грубых ошибок, которые невозможно 
исправить, автор(-ы) должен(-ны) отозвать рукопись/статью.

Принцип соблюдения публикационной этики. авторы обязаны соблюдать 
этические нормы, связанные с критикой или замечаниями в отношении 
исследований, а также в отношении взаимодействия с редакцией по поводу 
рецензирования и публикации. несоблюдение этических принципов 
авторами расценивается как грубое нарушение этики публикаций и дает 
основание для снятия рукописи с рецензирования и/или публикации.

конфликт интересов
Конфликт интересов, по определению Комитета по публикационной 

этике (соРе), это конфликтные ситуации, в которых авторы, рецензенты 
или члены редколлегии имеют неявные интересы, способные повлиять на 
их суждения касательно публикуемого материала. Конфликт интересов 
появляется, когда имеются финансовые, личные или профессиональные 
условия, которые могут повлиять на научное суждение рецензента и членов 
редколлегии, и, как результат, на решение редколлегии относительно 
публикации рукописи.

главный редактор, член редколлегии и рецензенты должны оповестить 
о потенциальном конфликте интересов, который может как-то повлиять на 
решение редакционной коллегии. Члены редколлегии должны отказаться 
от рассмотрения рукописи, если они состоят в каких-либо конкурентных 
отношениях, связанных с результатами исследования автора(-ов) рукописи, 
либо если существует иной конфликт интересов. 

при подаче рукописи на рассмотрение в журнал, автор(-ы) заявляет о 
том, что в содержании рукописи указаны все источники финансирования 
исследования; также указывают, какие имеются коммерческие, финансовые, 
личные или профессиональные факторы, которые могли бы создать конфликт 
интересов в отношении поданной на рассмотрение рукописи. автор(ы), в 
письме при наличии конфликта интересов, могут указать ученых, которые, 
по их мнению, не смогут объективно оценить их рукопись. 

Рецензент не должен рассматривать рукописи, которые могут послужить 
причинами конфликта интересов, проистекающего из конкуренции, 
сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов, имеющих 
отношение к рукописи.

В случае наличия конфликта интересов с содержанием рукописи, 
ответственный секретарь должен известить об этом главного редактора, 
после чего рукопись передается другому рецензенту.

существование конфликта интересов между участниками в процессе 
рассмотрения и рецензирования не значит, что рукопись будет отклонена.

Всем заинтересованным лицам необходимо, по мере возможности 
избегать возникновения конфликта интересов в любых вариациях на 
всех этапах публикации. В случае возникновения какого-либо конфликта 
интересов тот, кто обнаружил этот конфликт, должен незамедлительно 
оповестить об этом редакцию. то же самое касается любых других 
нарушений принципов, стандартов и норм публикационной и научной этики.

неэтичное поведение
неэтичным поведением считаются действия авторов, редакторов 

или издателя, в случае самостоятельного предоставления рецензии на 
собственные статьи, в случае договорного и ложного рецензирования, в 
условиях обращения к агентским услугам для публикации результатов 
научного исследования, лжеавторства, фальсификации и фабрикации 
результатов исследования, публикация недостоверных псевдо-научных 
текстов, передачи рукописи статей в другие издания без разрешения авторов, 
передачи материалов авторов третьим лицам, условия когда нарушены 
авторские права и принципы конфиденциальности редакционных процессов, 
в случае манипуляции с цитированием, плагиатом.

инструкция по отзыву или исправлению статей
отзыв, исправление статей, извинения, опровержения осуществляется 

в соответствии с публикационной этикой. 
отзыв текста от публикации – механизм исправления опубликованной 

информации и оповещения читателей о том, что публикация содержит 
серьезные недостатки или ошибочные данные, которым нельзя доверять. 
недостоверность данных может являться результатом добросовестного 
заблуждения или осознанных нарушений. основной целью отзыва является 
исправление публикованной информации, и обеспечить её цельность, а не 
наказать авторов, совершивших нарушения.
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