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Аңдатпа. Мақалада үштілді білім беру туралы ақпарат пен нормативтік құжаттар 
беріліп, елімізде үштілді білім берудің жалпы жағдаяты ықшамдалып сипатталған.

Түйін сөздер: үштілділік, көптілділік, ғылым, ЖМБ пәндері, пәнді кіріктіріп оқыту.

КІРІСПЕ
«Біз үштілділікті дамыту қарқынын 

үдетіп отырмыз. Бұл – ойдан шығарған 
дүние емес, қажеттілік. Қазірдің өзінде 
қазақстандықтардың 20 пайызы ағылшын 
тілін меңгерді. Яғни, үш тілді меңгеру, білу 
– бұл жаһандық әлемге жолдама деген 
сөз. Бұл адамның өмірдегі табыстылық, 
жетістік принципі. Жаһандық әлемде 
біздің балаларымыз «Планета азаматы» 
болады. Сондықтан да олар әлемнің кез 
келген өңірінде жұмыс істеп, күнін көре 
алатын болады. Яғни, бүгінгі күрделі 
әлемде біздің балаларымыз өздерін 
«судағы балықтай» сезінуі керек, біз 
соған жағдай жасап жатырмыз», - деді 
Н.Назарбаев.

Еліміздің болашақ бағдарының 
дұрыс әрі өнімді болуы үшін Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев «Бәсекелестік қабілет», 
«Мәдени ашықтық», «Компьютерлік 
сауаттылық», «Үш тілде білім беру» және 
«Шетел тілдерін білу» сияқты факторларға 
баса назар аударуды ұсынды. Бүгінгі әр 
жеке тұлғаның алдында тұрған жауапты 
іс – ХХІ ғасырға сай жан-жақты болу. 
Өткеннен сабақ ала отырып, болашаққа 
өзіміздің халықтық қасиетімізбен, 
рухани құндылығымызбен, жаңарған 
болмысымызбен, терең ой-санамыз, 
сапалы білімімізбен үлес қосу – басты 

міндет болып табылады. Бұл – жаһандану 
кезеңінде тұрған еліміз үшін өте жауапты 
іс. 

Шетел тілін оқыту – білім алушылар-
дың жан-жақты дамуына, әлемдік ғылым 
мен технология кеңістігіне енуіне, 
сапалы білім алуына, өмірде жақсы 
көрсеткіштерге қол жеткізуіне ықпалы 
зор. Ол үшін мемлекет тарапынан түрлі 
шаралар іске асуда. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын 
орындау мақсатында 2015-2020 жылдары 
үш тілде білім беруді дамыту жол картасы 
бекітілді (Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің м.а.  
2015 жылғы 5 қарашадағы №622, 
Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрінің 2015 жылғы 
9 қарашадағы №344 және Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы  
13 қарашадағы №1066 бірлескен 
бұйрығы). Жол картасына сәйкес Үш тілді 
оқытудың бірыңғай тілдік стандарты 
әзірленді. Тілдік стандарт Қазақстан 
мектептерінің барлық түрлерінде 
үш мақсатты тілді оқытудың жалпы 
шекарасын (амалдарын, қағидаттарын, 
стратегияларын) анықтайтын негіз-
демелік құжат болып табылады.

ҒТАМР 14.25.07

Ғ.Ә. МҰҚАШЕВА, А.Ж. РАКИЖАНОВА
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
e-mail: tilderdiokytu@gmail.com

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ 
ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ҚАДАМДАР
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Үш тілде білім беруге жоспарлы 
түрде көшу «Баршаға арналған қазіргі 
заманғы мемлекет – 100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының 79-қадамын 
іске асыру шеңберінде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасында білім 
беруді және ғылымды дамытудың  
2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
жүзеге асырылуда.

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ 
Үштілді білім аясында ғылыми 

зерттеулер жүргізу мақсаты үштілді білім 
жүйесін жетілдіруге бағытталған ғылыми 
негізделген ұсыныстарды жасау болып 
табылады. Үштілді білім аясында ғылыми 
зерттеулер жүргізу міндеттері: 

- үштілді білімді іске асырудың қазіргі 
жағдайлары мен мүмкіндіктерін талдау; 

- дидактикалық жаңалықтарды 
еңгізуді объективті түрде бағалау, 
олардың қажеттілігін, шынайылығы мен 
сенімділігін негіздеу; 

- мәдениетаралық, кәсіби-
бағдарланған құзыреттерге ие, 
мәдениеттер диалогы аясында өзін өзі 
көрсетуге қабілетті көптілді тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған үштілді 
білім теориясы мен практикасын байыту;

- үш тілде білім беру бойынша ғылыми 
зерттеу бағыттарын анықтау;

- үш тілде білім беру саласында 
мақсатты бағдарламалық ғылыми-
зерттеулер жүргізу үшін жоғары 
оқу орындары мен ғылыми-зерттеу 
институттарын таңдау;

- үш тілде білім беру бойынша ғылыми 
зерттеулер саласында халықаралық 
ынтымақтастық ұйымдастыру;

- үш тілде білім беру тәжірибесін 
жақсарту үшін зерттеу нәтижелерін енгізу 
мониторингін жүргізу;

- тілдің үштұғырлығы бойынша 
халыққа арналған қолжетімді ғылыми 
конференциялар мен семинарлар өткізу.

Қазақстанда тілдердің үштұғырлығы 
идеясы мынадай формуламен көрініс 

табады: мемлекеттік тілді дамытамыз, 
орыс тілін қолдаймыз және ағылшын 
тілін үйренеміз. Бұл үшбұрыштың шыңы 
Қазақстан халқын біріктірудің жетекші 
факторы ретінде қазақ тілі болып 
табылады. Мемлекеттік тілдің рөлінде ол 
бірлік жолында азаматтық бірегейлікті 
қалыптастыру үшін маңызды. Қазақ тілін 
білу – әрбір заманауи қазақстандықтың 
өзіндік ерекшелігінің кепілі.

Бұл стратегия үштілді білім берудің 
қазақстандық моделінің негізіне алынған 
және ол мақсатты тілдерді таңдауды да 
анықтайды. Мақсатты тілдер: қазақ тілі 
– екінші тіл (Т 2), орыс тілі – екінші тіл 
(мен Я2) және ағылшын тілі – үшінші тіл 
ретінде саналады.

НӘТИЖЕЛЕРІ
Жол картасына сәйкес, оқыту 

процесінде қолдануға қажетті Үш тілді 
оқытудың бірыңғай тілдік стандарты 
әзірленді (https://nao.kz/) (2016ж.). Тілдік 
стандарт Қазақстан мектептерінің барлық 
түрлерінде үш мақсатты тілді оқытудың 
жалпы шегін (тәсілдері, принциптері, 
стратегиялары) анықтайтын негіздемелік 
құжат болып табылады.

Педагогикалық ұжымдарға Қазақ-
стан тілдерінің: 

- Қазақ тілі – мемлекеттік тіл
- Орыс тілі – ресми тіл
- Қазақстандық 100 этностың тілі
- Шетел тілі сынды алуан түрлі 

палитрасын түсіну маңызды.
Сонымен бірге «оқыту тілі» және 

«мақсатты тіл» ұғымдарының мәнін 
ажырату маңызды.

Мақсатты тілдер болып: қазақ тілі – 
екінші тіл ретінде, орыс тілі – екінші тіл 
ретінде және ағылшын тілі – үшінші тіл 
ретінде саналады. Жалпы білім беретін 
мектептердегі оқыту тілдеріне қазақ, 
орыс, ұйғыр, өзбек, тәжік тілдері жатады.

Төменде (1-кесте) үш тілде оқыту 
бойынша қазіргі жағдай көрсетілген.
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1-кесте. Үш тілде оқыту 

Бірінші тілдер Оқыту тілдері Қазақ тілі; Орыс тілі; Ұйғыр тілі; 
Өзбек тілі; Тәжік тілі

Екінші тілдер 
Оқытуы қазақ тілінде емес мектептердегі «Қазақ тілі» пәні (Т2)
Оқытуы қазақ тіліндегі мектептердегі «Орыс тілі» пәні (Я2)

Үшінші тілдер Шетел тілі (L3)

Мақсатты тілдер
Қазақ тілі 
Орыс тілі 
Ағылшын тілі 

Үштілді білім беруді іске асырудың 
ағымдағы жағдайы:

1. Мектепке дейінгі білім беру
Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу 

деңгейі және мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың үлгілік оқу жоспары бойынша 
МЖМБС-ға мектепке дейінгі ұйымдарда 
ағылшын тілін оқыту бөлігінде өзгерістер 
енгізілді: ағылшын тілі инвариантты 
компоненттен алынып тасталды және 
қызығушылық бойынша сабақ ретінде 
вариативті компонентіне ауыстырылды.

2. Орта білім
МЖМБС-ға сәйкес «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» (Т2), «Орыс тілі мен әдебиеті» 
(Я2), «Ағылшын тілі», «Неміс тілі», «Фран-
цуз тілі» оқу пәндері бойынша үлгілік 
оқу бағдарламалары әзірленді, оларда 
деңгейлік оқыту тәсілдері қамтылған, 
бұл CEFR («Шетел тілін меңгерудің 
жалпы еуропалық құзыреттілігі: оқу, 
оқыту, бағалау», «Common European 
Framework of Reference: Learning, Tea-
ching, Assessment») тілдерді оқытудың 
деңгейлік моделін меңгеруді көздейді.

Төменде (2-кестеде) тілдік оқу пәндері 
бойынша тілді меңгеру деңгейлері 
берілген.

2-кесте. Тіл деңгейлері

№ Оқу пәндері
Сыныптар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Қазақ тілі (Т1) Оқыту тілі
2 Қазақ тілі мен әдебиеті (Т2) А1-А2 В1-В2 В2-С1
3 Орыс тілі (Я1) Оқыту тілі
4 Орыс тілі мен әдебиеті (Я2) А1-А2 В1-В2 В2-С1
5 Ағылшын тілі (L3) А1 А2 В1 В2
6 Француз тілі (L3) А1 А1 А2 В1
7 Неміс тілі(L3) А1 А1 А2 В1

Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен 
бекітілген МЖМБС-да және бастауыш, 
негізгі және жалпы орта білім берудің 
үлгілік оқу жоспарларында «Ағылшын 
тілі» оқу пәні «Шетел тілі» болып 
өзгертілді. Білім беру ұйымдарына 
шетел тілін таңдау құқығы берілді. Тілді 
таңдауды жалпы білім беретін мектеп 

білім алушылардың қажеттіліктері мен 
ата-аналардың пікірін ескере отырып 
жүзеге асырады. «Ағылшын тілі» «Шетел 
тілі» оқу пәніне ауыстырылды, бұл білім 
алушылар мен білім беру ұйымдары үшін 
таңдауды көздейді.

Қазіргі уақытта ел мектептерінде 
ағылшын тілінен басқа француз және 
неміс тілдері оқытылады.
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3. Орта білім беру ұйымдарында 
ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту

2015-2020 жылдарға арналған 
үштілді білім беруді дамытудың жол 
картасын іске асыру шеңберінде 
жаратылыстану-математикалық бағыт-
тағы жекелеген пәндерді ағылшын 
тілінде (физика, химия, биология, 
информатика) оқытуға кезең-кезеңімен 
көшу жүзеге асырылуда. Мысалы, 2017-
2018 оқу жылының қыркүйек айынан 
бастап Қазақстан Республикасының 
153 мектебінде пилоттық режимде 
жаратылыстану-математикалық цикл-
дің жекелеген пәндерін ағылшын 
тілінде оқыту басталды, 379-мектепте 
– «Биология», «Химия», «Физика» және 
«Информатика» пәндерін ағылшын 
тілінде оқыту элементтерін енгізу.

«Толық енгізу» режімі сабақтың 
барлық кезеңдерін ағылшын тілінде 
өткізуді білдіреді, бұл нақты мектептің 
жағдайын, мұғалімдердің, білім 

алушылардың және ресурстардың 
дайындық деңгейіне негізделген.

«Ішінара енгізу» режімі – бұл сабақтың 
жеке кезеңдерін өткізу: терминологияны, 
элективті курстардың жеке бөлімдерін 
зерттеу, пәндік үйірмелерді, басқа да іс-
шараларды ағылшын тілінде өткізу.

10-11-сыныптарда «Физика», 
«Химия», «Биология», «Информатика» 
оқу пәндерін ағылшын тілінде оқыту 
білім алушылардың, педагогтердің және 
білім беру ұйымдарының дайындығына 
қарай, ата-аналардың пікірін ескере 
отырып, мектептің педагогикалық 
кеңесінің шешімі негізінде жүзеге 
асырылады. 10-11-сыныптарда ЖМБ 
оқу пәндерін ағылшын тілінде оқыту 
жаңартылған білім беру мазмұнының 
оқу бағдарламалары бойынша жүзеге 
асырылады.

Төменде (3-кесте) тіл мен пәнді 
кіріктіріп оқыту көрсетілген:

3-кесте. Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту
Оқыту уақытының көлемі (әлеуеттік мүмкіндіктер)

Қазақстанда этникалық топтардың 
ана тілдерін дамытуға айтарлықтай көңіл 
бөлінуде. Осыған байланысты көптілді 
білім беретін мектептер бар.

Қазақ, орыс және шетел тілдерін 
жеткілікті мөлшерде оқытуы қазақ 
тілінде емес мектептерде де, оқытуы 
қазақ тіліндегі мектептерде де үлгілік 
оқу жоспарларында көзделді.
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«Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі 
тарихы» оқу пәндері тек оқыту тілінде 
оқытылды.

Мектептердің педагогикалық 
ұжымдары пән апталықтарын, 
мектепішілік олимпиадаларды және 
зияткерлік конкурстарды ұйымдастыру 
арқылы үш тілді білім беруді дамытып, 
қолдауы қажет.

ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде 
кіріктіріп оқытуда CLIL технологиясын 
қолдану ұсынылды. Пән мұғалімдері 
мен «Ағылшын тілі» пәні мұғалімдеріне 
10-сыныпта ЖМБ оқу пәндерін 
ағылшын тілінде оқытуды жоспарлау 
барысында орта мерзімді жоспарды 
(ОМЖ) бірлесіп жоспарлауға болады, бұл 
олардың оқыту тәжірибесін жақсартуға 
мүмкіндік береді. ОМЖ-ны бірлесіп 
құру барысында білім алушылардың да, 
педагогтердің де тілдік құзыреттіліктерін 
дамытуға, қосымша ресурстарды іздеуге 
және қолдануға, сонымен қатар бағалау 
рәсімін ұйымдастыруға мүмкіндіктер 
көбейеді. Педагогикалық ұжымдар 
пәндер бойынша мектеп мұғалімдерінің 
әдістемелік бірлестіктерінің дәстүрлі 

формаларынан бас тарта отырып, әр 
түрлі пәндер, соның ішінде тілдік және 
тілдік емес пән мұғалімдері бірлестігіне 
біріге алады. Бұл үш тілде оқыту аясында 
сабақ өткізуде жаңа формалар, әдістер 
мен технологияларды енгізуге және 
оқыту тиімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді. 

ҚОРЫТЫНДЫ
Көптілді білім беру саласында 

ақпараттық технологиялардың рөлі 
зор. Қазақстан Республикасы ғасырлар 
тоғысында дербес мемлекетке айналды. 
Мемлекеттің саяси, әлеуметтік және 
экономикалық жүйесі әлемдік өркениет 
көкжиегінде құрылды. Ғаламдану мен 
кірігу заманындағы бүгінгі өркениеттің 
аса бағалы көп сипаттарының ішінде 
Қазақстанның басқа мемлекеттермен 
тығыз байланыста болатын бағдары бар. 
Сол себепті ана тілімен қоса көп тілді 
жеткілікті дәрежеде меңгеру және білім 
мен ғылымның барлық саласында білікті 
болу біздің жаңарған қоғамымыздың 
көрсеткіші, алға қарай даму сатысындағы 
қажетті құбылыс болмақ.
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Аннотация. В статье представлена информация о трехъязычном образовании и нормативных 
документах, а также обобщается текущая ситуация трехъязычного образования в стране.
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Abstract. The article provides information about trilingual education and regulatory documents, as well 
as summarizes the current situation of trilingual education in the country.
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Abstract. The article discusses some problems of the implementation of applied pedagogical 
bachelor’s degrees in the conditions of integration of higher and post-secondary pedagogical 
professional education of the Republic of Kazakhstan as the development of the education 
system is a priority, as investment in education which is a key to the well-being of society as a 
whole. Education that constitutes a major investment into human capital, is also a key driver 
of economic growth. In an integrated dynamic global market place, education systems should 
continually improve and work to adapt to changing circumstances. In general, the goal of 
the Kazakhstan education system is defined as «increasing competitiveness of education and 
development of human capital through ensuring access to quality education for sustainable 
economic growth».

Keywords: applied undergraduate, bachelor degree, vocational education, advanced 
vocational training, qualifications, teacher education.
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SOME ISSUES OF IMPLEMENTING APPLIED 
PEDAGOGICAL BACHELOR’S DEGREE

INTRODUCTION
In the integration of innovative 

education, the problem of finding new 
pedagogical positions and new educational 
competencies in the training of teachers 
of different levels arises. An innovative 
economy requires “fast” training of highly 
qualified personnel, capable of “instantly” 
mastering new professional positions, 
quickly adapting to new conditions 
without losing a high level of qualification. 
Therefore, innovative education, on the 
one hand, is aimed at reducing the time for 
vocational training, and on the other hand, 
it requires a higher level of professionalism 
of graduates [1, 4]. In modern conditions 
of reforming teacher education, there are 
a number of contradictions that hinder 
the transition to innovative training of 
teachers.

Firstly, global labor markets require 
formed competencies among graduates 

of pedagogical universities, which in turn 
presents different requirements for the 
training of teachers. The importance of 
integrating teacher education into the 
international educational space is growing, 
the need for future teachers to acquire 
knowledge, and develop competencies 
that are characteristic of world trends in 
updating the quality of education. All this 
requires a change in the content of teacher 
education and new educational standards 
[5].

Secondly, in recent years, serious 
changes have been taking place in 
educational institutions of the Republic of 
Kazakhstan [6]. The content of secondary 
education is being radically updated, 
much attention is paid to new educational 
technologies. At the same time, the content 
of teacher education does not keep pace 
with the rapid changes in the reality of 
schools, widening the gap between the 
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urgent needs of the modern school and 
the quality of specialist training. This, 
affecting the practical activities of today's 
teachers, makes pedagogical practice even 
more significant [7].

In the process of modernization of 
pedagogical education in Kazakhstan, 
practice-oriented training of students of 
pedagogical universities is of particular 
importance. The idea of practice-oriented 
education is that the graduate is highly 
prepared for practical professional activity, 
is not new, worldwide the transfer of 
educational emphasis to practice gives a 
good result, young specialists successfully 
cope with pedagogical tasks immediately 
after graduation and going to work [2, 8]. 
Among the many ways to implement a 
practice-oriented education that meets the 
requirements of innovative development of 
the economy, the modern needs of society, 
a special place is the implementation of 
applied baccalaureate.

The introduction of applied 
baccalaureate programs is aimed at 
ensuring the integration of professional 
higher education programs and technical 
and vocational education (hereinafter - 
TVE). And in this direction in the education 
system of Kazakhstan are active reform 
processes. However, all these processes 
are mainly aimed at the development of 
technical specialties. Whereas the future 
of modern civilization depends not only 
on the level of technological progress 
and economic growth. It is increasingly 
determined by the level of education. In 
this regard, the introduction of applied 
pedagogical baccalaureate becomes 
relevant.

In recent years, the requirements for 
teaching staff have increased significantly 
[9]. Whereas previously only basic 
knowledge was required from mid-level 
specialists, today it is still necessary to 
have theoretical training. Gradually, the

training of specialists in technical and 
vocational education organizations is 

approaching the level of higher education. 
A certain “hybrid” of college and university 
is being created where students can 
become full-fledged specialists. These 
two circumstances made it necessary to 
create a system of applied pedagogical 
undergraduate studies. Thus, the applied 
pedagogical bachelor's degree is designed 
to combine the efforts of pedagogical 
universities and colleges, adopting the 
best forms of theoretical training from one 
and practical from the other.

MATERIALS AND METHODS
World experience shows that in most 

countries, applied bachelor qualifications 
have a specific place in the national 
qualifications framework. Duration of 
training is established depending on the 
specialty, the specifics of the training 
process and the requirements of employers, 
and is usually from two to four years [10].

Also, the educational programs of 
applied baccalaureate are related to the 
needs of the economy in specialists and 
can be quite effectively used for retraining 
and training the adult population on the 
job and can be one of the elements of the 
lifelong learning system.

The content of applied undergraduate 
programs is developed taking into account 
credit technology and is based on a modular 
competency-based approach. Educational 
programs of applied baccalaureate are 
created on the initiative of employers, 
depend on labor market conditions and 
differ in their targeted orientation and 
criteria for evaluating learning outcomes 
[11].

Practice-oriented training of graduates 
provides a combination of theoretical 
courses with professional practice. In 
world practice, the main mechanism 
for implementing this approach is 
the interaction of universities with a 
comprehensive school, built on the 
type of «school-university partnership». 
The fundamental difference from 
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traditional relations is the recognition 
that the school is an important source 
of practical knowledge, without which it 
is impossible to prepare a future teacher 
for professional activity. Thus, the school 
is considered as an equal and important 
partner of the university, which can and 
can take responsibility for the formation of 
part of professional competencies among 
students» [3].

Taking into account international 
practice, specialists of the National 
Academy of Education named after Y.

Altynsarin developed conceptual 
approaches to the modernization of 
teacher education in the Republic of 
Kazakhstan. In the proposed model, one 
of the levels of pedagogical education is 
the applied pedagogical bachelor's degree, 
both in the TVE system and at the level 
of higher education. This solution ensures 
the integration of educational programs 
at all levels of teacher training and allows 
graduates to find work after each cycle. Of 
course, the solution of these problems will 
require changes not only in the content 
of teacher education, but primarily in the 
regulatory framework [12].

In the Republic of Kazakhstan, relations 
in the field of education are regulated 
by the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, the Law «On Education of 
the Republic of Kazakhstan», as well 
as certain provisions of legislative acts 
affecting educational activities. The 
system of secondary regulatory legal acts 
on education includes the Decrees of the 
President of the Republic of Kazakhstan, 
Decrees of the Government of the Republic 
of Kazakhstan, Orders of the Minister of 
Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan, as well as Decisions of the 
Boards of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan [29, 
30].

So, the training of specialists in the 
applied baccalaureate program is provided 
for in the post-secondary education system, 

the legislative basis for the functioning 
of which is provided by Article 20 of the 
Law on Education of the Republic of 
Kazakhstan:

- Post-secondary education programs 
are aimed at training qualified workers, 
mid-level specialists and applied bachelors 
from among citizens with secondary 
education (general secondary or technical 
and vocational) [13].

- The content of educational programs 
provides for the study of integrated, 
modular programs of technical and 
vocational education and individual 
undergraduate disciplines [14].

Upon completion of training and 
passing the final certification, students 
are assigned the qualifications of «mid-
level specialist», «applied bachelor». The 
organization of educational activities is 
regulated by Article 33 of the «Law on the

Education of the Republic of 
Kazakhstan», which states:

1. Post-secondary education programs 
are implemented in colleges and higher 
colleges.

2. Training of specialists in educational 
programs of post-secondary education is 
carried out in the specialties, the list of 
which is approved by the authorized body 
in the field of education.

However, in Chapter 2, the «Law on 
Education of the Republic of Kazakhstan», 
along with the powers of the Government 
of the Republic of Kazakhstan, the 
authorized body, local representative and 
executive bodies, the competences of 
employers are not indicated in the field 
of education, which violates the basic 
principle of applied baccalaureate, where 
educational programs are created on the 
initiative of employers and Depend on 
labor market conditions.

General requirements for applied 
undergraduate education are established 
by the State Compulsory Standard of 
Postsecondary Education. However, the 
current State Educational Standard does 
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not define requirements for the level 
of training, the content of education, 
the maximum amount of teaching load 
of students in the system of applied 
pedagogical undergraduate [16]. Also, 
while there is still a complete lack of a 
mechanism for organizing and planning 

the educational process on credit 
technology this violates the principle 
of integrating educational programs in 
applied pedagogical undergraduate and 
academic pedagogical undergraduate 
programs (Table 1).

Table 1. Analysis of the State Compulsory Standard of Post-secondary Education
The content of the State Compulsory Standard of Postsec-
ondary Education

The need to take into account the
requirements of applied pedagog-
ical undergraduate

Requirements for the level of the students training
Educational programs of post-secondary education should 
be aimed at training qualified workers, mid-level specialists, 
and applied bachelor from among citizens with secondary 
education (general secondary or technical and vocational 
education).
The requirements for the level of preparedness of students 
in postsecondary education organizations provide for the 
possibility of qualification of an applied bachelor (junior 
engineer) upon completion of training.
Typical curricula should be consistent with the curriculum 
model and may differ when preparing:
1) Specialists from among persons with special educational 
needs;
2) Specialists in the military, medical specialties, and spe-
cialties of culture and art.
The work curricula and curricula of post-secondary organi-
zations may differ from typical curricula and programs in 
the following cases:
1) Work in experimental mode;
2) Training of specialists from among persons with special 
educational needs. When planning the educational process, 
post-secondary education developers are guided by the 
post-secondary education curriculum model in accordance 
with Appendix 1 to this standard.
When planning the educational process, post-secondary ed-
ucation developers are guided by the post-secondary edu-
cation curriculum model with modular and credit training 
technology in accordance with Appendix 2 to this standard.

Educational programs of applied 
pedagogical baccalaureate should 
be aimed at training practice-ori-
ented specialists with the award 
of qualifications of applied bach-
elor.
The content of applied peda-
gogical undergraduate programs 
should be developed taking into 
account the requirements of em-
ployers and be based on a modular 
competency-based
approach.

Education requirements
The content of educational programs of post-secondary ed-
ucation provides for:
1) The study of integrated courses in general subjects that 
are core for the development of general professional and 
special disciplines, including those integrated into modules, 
passing industrial training and professional practice in 
acquiring professional skills;
2) The study of general humanitarian, economic, 

The basic rules of the organiza-
tion and planning of the educa-
tional process on credit technology 
are not reflected in the SES.
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professional, special disciplines, the passage of 
industrial training and professional practice in the
acquisition and consolidation of professional skills;
3) The study of integrated, modular programs of technical 
and vocational, post-secondary education and individual 
undergraduate disciplines;
4) Based on the results of qualification exams, the assign-
ment of qualifications (rank, class, category);
5) Upon completion of training, the qualification of an ap-
plied bachelor.
At the same time, post-secondary education educational 
programs are structured according to the principle of mod-
ular credit education.
Requirements for the volume of the study load of students
The maximum volume of the study load of students, in-
cluding all types of classroom and extracurricular activities, 
should not exceed 54 hours per week.
The volume of classroom studies for full-time students is 
at least 36 hours per week during the period of theoretical 
training, while the specified volume does not include class-
es in optional disciplines and consultations.

The volume of the academic load 
in applied pedagogical bachelor’s 
degrees should be planned accord-
ing to the rules of credit technology.

As the analysis showed, the State 
compulsory standard of post-secondary 
education does not ensure the formation 
of educational programs of applied 
pedagogical undergraduate studies taking 
into account the organization of the 
educational process on credit technology.

Also, the current standard qualification 
characteristics of the positions of teachers 
and their equivalents, approved by order 
of the Minister of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan dated July 
13, 2009 No 338, determined the names 
of posts of teachers. Along with this, no 
positions are suggesting the level of 
professional training for an employee 
who has completed applied pedagogical 
undergraduate studies. So, for example, the 
position is an educator of the organization 
of preschool education and training [17, 
18]. Qualification requirements: higher 
pedagogical or technical and professional-
pedagogical education, etc.

The President of the Republic of 
Kazakhstan recommended that the 
Government of the country when 
preparing proposals for the formation 

of a system of technical and vocational 
education, provide for the implementation 
of legislative, economically stimulating 
organizational measures. In particular, 
the Government was recommended 
to accelerate the adoption of the Law 
«On professional qualifications», take 
measures to update the infrastructure and 
material and technical base of TVE, create 
conditions for the formation of a modern 
corps of engineering and teaching staff.

To reduce the corruption factor when 
placing a state order and awarding it, it is 
proposed to provide for the competence of 
the Ministry of Education and Science of 
the Republic to develop and approve the 
Rules for the formation and distribution 
of state order for training personnel with 
technical and vocational, post-secondary 
education [19].

By the Decree of the Government 
of the Republic of Kazakhstan dated 
February 28, 2012 No. 264, a 30% quota 
was approved for citizens from among 
rural youth for specialties that determine 
the socio-economic development of the 
village. However, due to the lack of a list 
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of specialties necessary for the social and 
economic development of the village, 
there are difficulties in allocating quotas 
for training.

We believe it necessary to consider 
the introduction of external evaluation in 
organizations of technical and professional, 
post-secondary education. Without an 
external independent monitoring of 
educational achievements, there will 
be no tool for measuring the quality of 
educational services provided by TVE 
organizations.

The National Chamber of 
Entrepreneurs is recommended to 
legislatively consolidate the obligations 
of organizations on practical training at 
workplaces and professional training at 
enterprises, provide for the organization 
of student workplaces for practicing 
practical skills among students, as well 
as the possibility of supplementing 
wages for mentoring for experienced 
instructors-mentors in the workplace, etc. 
Also, in paragraph 4 of Article 140 of the 
Labor Code of the Republic of Kazakhstan, 
additions were made to assist employers 
in educational institutions implementing 
educational programs for technical and 
vocational education in training, retraining 
and advanced training of personnel [20, 21]. 
However, this article does not specify how 
the employer will be assisted concerning 
educational organizations, including those 
implementing post-secondary education, 
which currently includes applied 
pedagogical bachelor's degree.

RESULTS AND DISCUSSION
Thus, the analysis of normative legal 

acts allows us to conclude that the current 
legislation does not regulate the activities 
of applied pedagogical baccalaureate. No 
by-laws are defining the status of applied 
pedagogical undergraduate studies; the 
rules for organizing and planning the 
educational process are not defined. In the 
Classifier of professions and specialties the 

qualification of applied undergraduate is 
not defined. The mechanisms of interaction 
with employers are not indicated.

In this regard, the necessary condition 
for the functioning and development of 
applied pedagogical undergraduate studies 
is the existence of stable legislation that 
fully ensures its effective legal regulation. 
Firstly, it is necessary to amend the «Law 
on Education»:

1) Introduce the concept of «applied 
pedagogical baccalaureate».

2) Introduce an applied pedagogical 
baccalaureate at the level of TVE and VPO.

3) Define the training period:
- Applied pedagogical undergraduate 

based on TVE -2 years, based on VPO -2 
years;

- Higher teacher education - 5 years;
- Postgraduate teacher education - 5 

years.
4) Introduce a pedagogical internship.
5) Identify the competencies and 

powers, functions and responsibilities of 
employers.

For instance:
• Participation of representatives 

of pedagogical associations in the work 
of national and sectoral councils for the 
development of education;

• Participation in the development 
of a national qualification system:

• Participation in the development 
of the state general educational standard 
and model curricula for pedagogical 
specialties;

• Participation in the development 
of qualification requirements for teaching 
professions;

• Involve in the examination of the 
developed programs for the training and 
retraining of teaching staff. 

Secondly, in the typical qualification 
characteristics of the positions of teachers:

• Determine the status of applied 
undergraduate studies; Introduce the 
profession of a mentor;

• Develop a mentoring system 
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through partnership with employers.
Thirdly, to develop GOSO post-

secondary education, taking into account 
the organization and planning of the 
educational process on credit technology. 
So, in the requirements for the level of 
training of students to introduce:

• Applied pedagogical bachelor's 
degree is aimed at training practice-
oriented specialists with the award of an 
academic degree bachelor of additional 
education.

• The level of training of students 
provides for the identification of basic and 
professional competencies.

• Basic competencies are developed 
as a whole for the specialty and affect 
issues of social responsibility, work 
organization, relationships with other 
people in the workplace, and environmental 
responsibility.

• Professional competencies are 
developed for each qualification based 
on a professional standard, taking into 
account the requirements of employers 
and the social request of the company.

The cycles of basic and professional 
modules include modules / disciplines of 
the required optional component [22].

The list of modules / disciplines of the 
required component is determined by the 
standard curriculum. The list of modules 
/ disciplines of a component is optionally 
determined by the organization of 
education independently [23]. The volume 
of the required component of professional 
modules / disciplines is at least 70% of 
the total amount of time allotted for their 
study. The component volume at the choice 
of professional modules / disciplines is not 
more than 30% and makes it possible:

- Expansion of the main activities for 
which a graduate should be ready, having 
mastered the educational program of 
applied pedagogical bachelor's degree;

- Deepening student training, 
determined by the content of the required 
component;

- Obtaining additional competencies 
necessary to ensure the graduate’s 
competitiveness per the demands of the 
regional labor market and the possibility 
of continuing education.

The optional component takes into 
account the specifics of the socio-economic 
development of a particular region and the 
needs of the labor market, as well as the 
individual interests of the student himself.

A component of choice is formed at the 
suggestion of employers and partners of 
educational organizations, subjectcycle

commissions / departments [24]. The 
cycle of basic modules includes socio-
economic, general humanitarian, general 
professional modules / disciplines [25]. 
The organization of educational activity 
is carried out through the planning of 
the educational process, the content of 
education, the choice of methods for 
conducting training, independent work of 
students, forms of the final control of their 
educational achievements.

Into the requirements for the content 
of education should be implemented 
the educational programs of applied 
pedagogical baccalaureate are structured 
based on a competency-based approach 
using credit technology of training and 
are focused on the result of training [26]. 
Into the requirements for the volume of 
the study load of students to implement 
the volume of the student’s workload 
is measured in credits acquired by 
him during the academic year for each 
educational module / discipline or type of 
the educational work.

One academic hour of classroom and 
extracurricular work (SRO), all types of 
practice, intermediate and final certification 
is 45/50 minutes. The workload planning 
of teachers and their equivalents is carried 
out in credits or academic hours, which 
is the contact time of the teacher with 
the student according to the schedule 
at classroom and extracurricular (SROP) 
training sessions or according to a 
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separately approved schedule for other 
types of study work [27]. When planning 
the volume of academic work, it is assumed 
that one loan is equal to 18 academic 
hours:

1) The student’s classroom work during 
the academic period in the form of a 
semester;

2) The student’s work with the teacher 
during professional practice;

3) The student’s work on writing and 
defending a graduation project (work);

4) The student’s work in preparing 
and passing the intermediate and final 
certification in the specialty.

The student’s workload is determined 
by the duration of the academic hour 
and the volume of academic hours that 
accompany academic hours for different 
types of academic work.

Students' independent work (SRO) 
is divided into two parts: independent 
work, which is carried out under the 
guidance of a teacher (SROP), and that 
part, which is performed completely 
independently (SROS). The entire volume 
of SRO is confirmed by tasks requiring 
daily independent work from the student 
[28]. The academic hours of the student’s 
classroom work are supplemented by the 
corresponding number of SRO hours in 
such a way that for one credit the total 
student workload per week during the 
academic period in the form of a semester 
is 3 hours, incl. 2 hours on SRO.

Physical education classes are not 
accompanied by additional hours of SRO.

Training practice, industrial training is 
not accompanied by SRO hours.

Each academic hour of industrial and 
undergraduate practice is accompanied by 
2 hours of self-study organization. Each 
academic hour of intermediate and final 
certification is accompanied by 5 hours of 
SRO. Each academic hour of writing and 
defending a graduation project (work) is 
accompanied by 11 hours of self-study 
program. The academic year consists of 

academic periods, a period of intermediate 
certification, practices and vacations. 
Upon completion of the achieved level, 
the period of final certification is included 
in the academic year. Thus, the proposed 
changes to the content of legislative acts 
will ensure:

1. Regulatory support for the 
implementation of applied pedagogical 
baccalaureate.

2. Educational programs of applied 
pedagogical baccalaureate will allow 
you to create a single set of documents 
combining programs of technical, 
vocational and higher education.

3. Equal partnership system «school-
college-university».

4. The introduction of a credit training 
system.

CONCLUSION
Today in Kazakhstan there are about 

twenty organizations that carry out 
certification of specialists, of which five 
work following international requirements. 
The established TVE Boards make key 
decisions on personnel issues nationwide. 
At the level of industries and regions, 
16 regional Councils under akimats and 
branch Councils under central government 
bodies have been created to address 
training issues. However, their activities 
mainly affect the field of technical 
education.

The analysis of regulatory acts in 
the field of education on the territory of 
the Republic of Kazakhstan allows us to 
conclude that, unfortunately, the current 
legislation does not yet fully regulate 
the process of introducing applied 
pedagogical undergraduate studies. No 
by-laws are defining the status of applied 
pedagogical undergraduate studies; the 
rules for organizing and planning the 
educational process are not defined. In the 
Classifier of professions and specialties, 
the qualification of the level of applied 
undergraduate is not defined. The 
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mechanisms of interaction with employers 
are not indicated [22].

In this regard, the necessary condition 
for the functioning and development 

of applied pedagogical undergraduate 
studies in Kazakhstan is the introduction 
and approval of regulatory legal acts that 
fully ensure its effective legal functioning.
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Аңдапта. Мақалада Қазақстан Республикасындағы жоғары және орта білімнен кейінгі пе-
дагогикалық кәсіптік білім беруді интеграциялау жағдайында қолданбалы педагогикалық бака-
лавр дәрежесін іске асырудың кейбір мәселелері қарастырылады. Жалпы алғанда, Қазақстан-
дағы білім беру жүйесінің мақсаты «білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тұрақты 
экономикалық өсу үшін сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету арқылы адами капи-
талды дамыту» ретінде анықталған.

Түйін сөздер: қолданбалы бакалавриат, кәсіптік білім, біліктілікті арттыру, біліктілік, пе-
дагогикалық білім. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы реализации прикладного пе-
дагогического бакалавриата в условиях интеграции высшего и послесреднего педагогического 
профессионального образования Республики Казахстан. В целом цель системы образования Ка-
захстана определена как «повышение конкурентоспособности образования и развитие челове-
ческого капитала за счет обеспечения доступа к качественному образованию для устойчивого 
экономического роста».

Ключевые слова: прикладной бакалавриат, профессиональное образование, опережающая 
профессиональная подготовка, квалификация, педагогическое образование.
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ВВЕДЕНИЕ
В Республике Казахстан проживают, 

согласно данным Переписи населения, 
117 представителей различных этносов и 
соответствующие им референты языков. 
Представители этих народов владеют, 
как правило, родным языком, имеют свои 
традиции и культуру, национально-куль-
турную специфику в поведении и жизне-
деятельности. Это формирует уникальный 
этнокультурный и языковой ландшафт, 
представляющий собой ценность и ос-
нову прогрессивного и многоукладного 
развития Казахстана. В этом году мы от-
мечаем 30-летие со дня возникновения 
на геополитической карте мира неза-
висимого государства – Казахстан. И с 
этого момента начинается новый виток 
развития государства, казахского народа 
с его длительной культурно-историче-
ским, литературным наследием и пред-
ставителей всех этносов, проживающих 

в Казахстане. Не случайно в юбилейном 
году победителями конкурса грантовых 
исследований среди многих стали два 
проекта Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казах-
стан (1) «AP09261377 Исследование ху-
дожественно-определительной системы, 
«формульной» стилистики и грамматики 
поэзии жырау XV-XVIII веков. Частотный 
словарь», грантового проекта Комитета 
науки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан», научный руко-
водитель К.Жанабаев и (2) «AP09258780 
Germanica в Казахстане: язык, этнос, лич-
ность в социолингвистической, лингво-
персонологической и линводидакти-
ческой перспективе» (2021–2023 гг.), 
научный руководитель – Л.Байменова. 
Это является показателем актуальности 
тем, связанных с культурным, научным и 
языковым наследием казахов и немцев, 
проживающих в Казахстане, ведь судьбы 

Аннотация. В статье рассматривается билингвальная и полилингвальная 
среда Казахстана и указывается, что поликультурное образование опирается на 
междисциплинарный творческий подход и направлено на формирование субъекта 
– учащегося. Результатом современного образовательного процесса в эпоху цифро- 
визации является формирование поликультурной личности. При этом 
авторы указывают на важность изучения билингвальной и полилингвальной 
среды, где этническое многообразие Казахстана меняется в этноязыковом и 
этнодемографическом составе. Все это требует совместных усилий в разработке 
научных исследований обновленной образовательной парадигмы. 

Ключевые слова: этнос, билингвальная среда, поликультурность, казахский язык, 
русский язык, другие языки, этничес-кое многообразие, УМК «Тілдарын А1,А2», учебник 
«Полет».
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многих этносов похожи в том, что они ока-
зались за пределами своей исторической 
Родины, но вместе с тем стали образцом 
этнической, языковой, государственной и 
гражданской идентичности, демонстри-
руя собой процессы взаимообогащения 
и доброжелательного отношения друг к 
другу. В образовательной и культурной 
парадигме Казахстана актуализируются 
следующие вопросы:

1) коммуникативно-билингвальное и 
полилингвальное пространство Казах-
стана;

 2) международное сотрудничество и 
равноправное взаимодействие с учетом 
прошлого опыта и с перспективой на бу-
дущее;

3) вхождение и стремительное разви-
тие в эпоху цифровизации.

Ответы на эти проблемы можно от-
части найти, если опираться на различ-
ные ресурсы, позволяющие лучше по-
знакомиться с названными вопросами, 
например, аналитическим обзором на-
учно-исследовательских работ НАО им. 
И.Алтынсарина [1], научно-просвети-
тельским проектом «Эпоха и личность», 
материалами материалами XIV Конгрес-
са МАПРЯЛ, 29 апреля-3 мая 2019, г. 
Нур-Султан [2].

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обращаясь к коммуникативно-би-

лингвальному пространству Казахстана, 
мы задумываемся над многими вопро-
сами, связанными с данной проблема-
тикой: как представлен этноязыковой 
ландшафт в современном Казахстане? 
Каков вектор языковой политики и язы-
кового строительства? Как представлен 
русский язык в системе образования Ка-
захстана? Каковы результаты научно-ис-
следовательских проектов по проблемам 
русистики, билингвизма, полилингвизма? 
Как представлено сегодня международ-
ное сотрудничество и каковы исследова-
тельские перспективы? 

Ответы на эти вопросы позволяют 
определить вызовы времени, осмыслить 
возникающие на различных форумах 
дискуссии, принять решения в сжатые 
сроки, поскольку стремительно меняю-
щиеся события естественным образом 
отражаются в словах, словосочетания, 
заимствованиях. При этом многие язы-
ковые процессы современного Казах-
стана связаны с такими трендами, как 
цифровизация, урбанизация, билингва-
лизация. Обратимся к вопросу, связан-
ному с языковой средой в Казахстане, 
которая характеризуется как естествен-
ная билингвальная, а в некоторых ре-
гионах естественная полилингвальная 
среда: (1) естественная билингвальная 
среда формируется преимущественно 
казахами-билингвами; (2) естественная 
полилингвальная среда формируется в 
местах компактного проживания различ-
ных этнических групп (узбеков, таджи-
ков, уйгур, дунган и др.); (3)естественная 
полилингвальная среда формируется 
казахтанцами –трилингвами (казахский 
– русский – английский, либо иной ино-
странный язык) как результат последо-
вательно осуществляемой программы 
«Триединство языков».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Крайне важно, что на форумах по-

следних десятилетий особенно активно 
обсуждаются вопросы, связанные с би-
лингвальным контекстом и обучением 
казахскому, русскому языку в иноязыч-
ной среде, создание учебников и лекси-
кографических источников. Интересен 
опыт работы соотечественников с из-
вестным российским лингвистом Дми-
трием Петровым по созданию методики 
обучения казахскому языку «Тілдарын 
А1, А2», а также опыт работы казахстан-
ских ученых с российским издательством 
«Златоуст» . Так, в создании националь-
ной версии учебника «Русский язык как 
иностранный для школ Казахстана, Тад-
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жикистана, Узбекистана (Вып. 1-2, 40–60 
часов. Уровень А. Концепция и общая ре-
дакция А.Голубевой. Авторы базовой ча-
сти: А.Голубева, Т. Кудоярова, Т. Кузьмина, 
П. Гельфреих) в версии для Казахстана 
участвовали Н.Шаймерденова и Д.Аман-
жолова. Издание проходит апробацию 
на разных площадках и ждет своего чи-
тателя, учителя и издателя в Казахстане и 
в других странах содружества[3]..

По мнению Президента Н.А. Назар-
баева, «…Казахстан уникален и силен 
своей многонациональностью. На его 
земле сформировалось уникальное по-
ликультурное пространство, в котором 
ведущими являются два потока. Один 
отражает возрождение казахской куль-
туры и ее составных элементов, языка. 
Идет объективный процесс восстанов-
ления утраченного. Другой поток – рус-
скоязычная культура, основой которой 
являются исконные традиции русского 
народа и все то, что они впитали в ходе 
многовекового развития. Признание са-
мостоятельно существующих культурных 
потоков не отрицает их взаимодопол-
няемости и взаимообогащаемости, что 
не означает ассимиляции. Поликультур-
ность Казахстана – это прогрессивный 
фактор развития общества. Евразийские 
корни народов Казахстана позволяют со-
единить восточные, азиатские, западные, 
европейские потоки и создать уникаль-
ный казахстанский вариант развития по-
ликультурности» [4].

Основная стратегическая задача го-
сударственной политики заключается в 
сохранении единого образовательно-
го пространства государства, которое в 
настоящее время представляет собой 
совокупность этнонациональных обра-
зовательных систем. Только в условиях 
поликультурной образовательной па-
радигмы становится возможным обе-
спечение единства и преемственности 
отечественных и мировых культурных 
традиций, с обоснованием приоритета 
человеческих измерений и ориентаций.

Ведущий принцип реализации нацио-
нального в поликультурном образовании 
Республики Казахстан – социокультур-
ный контекст развития личности – пред-
полагает максимальный учет конкретных 
национальных реалий и определение их 
места и значимости в интернациональ-
ном мире. При этом именно на основе 
данной целевой установки определяется 
образовательная стратегия, направлен-
ная на формирование личности, спо-
собной к активной и эффективной жиз-
недеятельности в многонациональной и 
поликультурной среде, обладающей раз-
витым чувством понимания и уважения 
национальных культур. Данная стратегия 
определяет следующие образовательные 
задачи: глубокое и всестороннее овладе-
ние основами национальной культуры, 
что является условием интеграции в дру-
гие культуры; формирование представ-
лений о многообразии национальных 
культур, воспитание позитивного отно-
шения к культурным различиям, обеспе-
чивающим условия для самореализации 
личности; приобщение к основам миро-
вой культуры, раскрытие объективных 
причин процесса глобализации взаимо-
зависимости народов в современных ус-
ловиях. Педагогический процесс форми-
рования поликультурной личности носит 
глобальный характер и представляет со-
бой мировой опыт идентификации раз-
ных народов с общечеловеческими цен-
ностями. В «Концепции этнокультурного 
образования в РК» под поликультурной 
личностью понимается «индивид», ори-
ентированный через культуру на другие 
[5].

При анализе развития педагогических 
мыслей в Казахстане отчетливо заметна 
тенденция устремленности к культурам 
передовых стран, на установление связи 
с другими культурами человечества при 
этом сохраняя этнокультурные ценности. 
На это указал Президент РК Н.А. Назар-
баев: «Евразийская поликультура состоит 
из яркой мозаики многих десятков наци-
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ональных культур. Она по праву считает-
ся одной из величайших сокровищниц 
человеческого духа, и на нас всех лежит 
ответственность за ее сохранение и пре-
умножение» [6].

Таким образом, поликультурное обра-
зование опирается на междисциплинар-
ный творческий подход и направлено 
на формирование субъекта–учащегося, 
поднимающегося над различными эт-
нокультурными парадигмами видения 
мира и человека. При этом, сохраняя на-
ционально-культурную специфику. Ре-
зультатом современного образователь-
ного процесса в эпоху цифровизации в 
особенности является формирование по-

ликультурного мышления. Крайне важно 
сегодня изучение билингвальной и поли-
лингвальной среды Казахстана, его этни-
ческого ландшафта [7], которые меняют-
ся в этноязыковом и демографическом 
составе и, естественно требуют совмест-
ных усилий в научно-исследователь-
ском международном сотрудничестве и 
учетом обновленной образовательной 
парадигмы. Опыт работы и международ-
ное сотрудничество помогают осмыслить 
приходящиеся в эпоху цифровизации 
смены парадигм и, при этом выработки 
умений соответствовать вызовам време-
ни.
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Аңдапта. Мақалада Қазақстанның екі тілді және көп тілді ортасы қарастырылады 
және көп мәдениетті білім беру пәнаралық шығармашылық тәсілге сүйенеді және субъ-
ект – оқушыны қалыптастыруға бағытталған. Цифрландыру дәуіріндегі заманауи білім 
беру процесінің нәтижесі көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бұл 
ретте авторлар этнотілдік және демографиялық құрамда өзгеріп отыратын және ғылы-
ми-зерттеу әзірлемелерінде бірлескен күш-жігерді және жаңартылған білім беру парадиг-
масын талап ететін билингвалдық және полилингвалдық ортаны, Қазақстанның этно-
стық әр алуандығын зерттеудің маңыздылығын атап көрсетеді. 

Түйін сөздер: мен сөз тіркестері: этнос, билингвалды орта, көпмәдениеттілік, қазақ 
тілі, орыс тілі, басқа тілдер, этникалық әртүрлілік, «Тілдарын А1,А2» ОӘК, «Полет»оқу-
лығы.

Abstract. The article examines the bilingual and polylingual environment of Kazakhstan and 
indicates that multicultural education is based on an interdisciplinary creative approach and is 
aimed at the formation of a subject - a student. The result of the modern educational process in 
the era of digitalization is the formation of multicultural thinking. At the same time, the authors 
point to the importance of studying the bilingual and polylingual environment, where the ethnic 
diversity of Kazakhstan is changing in the ethno-linguistic and ethno-demographic composition. 
All this requires joint efforts in the development of scientific research of an updated educational 
paradigm. 

Key words: Ethnos, bilingual environment, multiculturalism, Kazakh language, Russian 
language, other languages, ethnic diversity, textbook «Tildaryn A1,A2», «Polet».
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Андатпа. Бұл мақалада елімізде Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін 
реформалауда дарынды білім алушыларды қолдауға байланысты мәселе көтеріуде. 
Себебі, елімізде дарынды жастарымызды іздестіру мен олардың қабілетін дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес дарындылықты қолдау, олармен жұмысты 
ұйымдастыруға бағытталған ауқымды  істер атқарылуда. 

Бүгінде дарындылықты дамыту, интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттілікті 
дамыту мәселесін шешуге шетелдік және отандық ғалымдар, педагогтар, психологтар, 
әдіскерлердің көптеген еңбектері талдана отырып, дарындылықты дамыту 
методологиясына диахрониялық тұрғыда талдау жасаған. 

Мақалада оқыту процесі барысында дарындылықты дамытудың мүмкіндіктері 
ұсынылған. 

Түйін сөздер: шығармашылық дарындылық, дарындылықты дамыту, оқыту процесі, 
дарындылықтың теориялық негіздері, шығармашылық әлеуеті, шығармашыл жеке 
тұлға, танымдық-шығармашылық іс-әрекет.

ГРНТИ 371.212.3:159.928 
Ж. К. САҒАЛИЕВА, Б.Қ. ТОРТАЕВА, А.Н. МУКУШЕВА
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
E-mail: eleupaevazhanar@mail.ru 

ОҚЫТУДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАРЫНДЫЛЫҚТЫ 
ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІ

КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазір-

гі әлеуметтік, экономикалық процестер 
тоғысқан күрделі даму кезеңін бастан 
өткізіп отырған Қазақстан Республика-
сы зиялы қоғамның талап-тіліктеріне то-
лығымен жауап беретін жауапкершілік 
сезімі білім алушы, шығармашылық бел-
сенділігі мен адамгершілік болмысы бір-
дей үндескен, бойындағы дара мүмкін-
діктерін, интеллектуалдық қабілеттерін 
өз іс-әрекетінде шығармашылықпен 
қолдана алатын жеке тұлға тәрбиелеу 
мәселесін өзекті етуде. Сондықтан қазір-
гі заман білім беру мекемелерінің басты 
міндеттерінің бірі – оқу-тәрбие жұмы-
старын бірегей жүзеге асыру үрдісінде 
білім алушылардың интеллектуалдық – 
шығармашылық әлеуетін дамыта отырып, 
әлемдік өркениет пен ұлттық мәдениет-

тің үздік үлгілері арқылы шығармашыл 
жеке тұлға қалыптастыру.

Білім алушылардың шығармашылық 
дарындылығын дамыту мәселесінің өзек-
тілігінің артуы білім беру мекемелерінде-
гі оқу-тәрбие процесіне жаңаша тұрғыда 
қарап, оны білім алушының білім, білік, 
дағдыны меңгеру ғана емес, таным-
дық-шығармашылық іс-әрекет және ин-
теллектуалдық, шығармашылық процесс 
ретінде қарастыруды міндеттейді.

Педагогикалық процесс білім беруші 
мен білім алушылардың ынтымақтастық 
қарым-қатынас негізінде әр жеке тұлға-
ның шығармашылық қабілеттері мен 
дара мүмкіндіктерін есепке ала отырып 
ұйымдастырылуы тиіс.

Зерттеу нысанасы: білім беру меке-
мелерінің оқу процесі.
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Зерттеу мақсаты: білім беру меке-
мелерінде білім алушылардың шығар-
машылық дарындылығын дамытуды тео-
риялық тұрғыда негіздеу.

Зерттеудің міндеттері: білім алушы-
лардың шығармашылық дарындылығын 
дамытудың теориялық негіздерін айқын-
дап, «шығармашылық дарындылықты 
дамыту» ұғымына анықтама беру; білім 
беру мекемелерінде білім алушылардың 
шығармашылық дарындылығын дамыту-
дың бүгінгі жағдайы мен өзіндік ерек-
шеліктерін анықтау.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Білім алушылардың шығармашылық 

дарындылығын дамыту мәселесінің өзек-
тілігінің артуы білім беру мекемелерінде-
гі оқу-тәрбие процесіне жаңаша тұрғыда 
қарап, оны білім алушының білім, білік, 
дағдыны меңгеру ғана емес, таным-
дық-шығармашылық іс-әрекет және ин-
теллектуалдық, шығармашылық процесс 
ретінде қарастыруды міндеттейді.

Педагогикалық процесс білім беруші 
мен білім алушылардың ынтымақтастық 
қарым-қатынас негізінде әр жеке тұлға-
ның шығармашылық қабілеттері мен 
дара мүмкіндіктерін есепке ала отырып 
ұйымдастырылуы тиіс.

Қазіргі таңда еліміздегі болып жатқан 
түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру 
саласындағы міндеттерді орындауды 
жаңаша сипатта қарастыра отырып, қол 
жеткен жетістіктерді сын көзбен сарап-
тау және оны бағалауда озат технологи-
ялар арқылы білім алушылардың шығар-
машылық дарындылығын дамытуды 
басты назар етіп алады.

Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» Заңында ұлттық және адам-
заттық құндылықтарды, ғылым мен 
практикадағы жетістіктерді адамның 
шығармашылық, рухани дамуына, дара 
мүмкіндіктері мен интеллектуалдық са-
паларының білім алушы деңгейін қалып-
тасуы ұйымдастыру міндетін қояды.

Шығармашылық дарындылықты да-
мыту мен оның психологиялық табиғаты, 
мәні мен мазмұнын түсінуге байланысты 
ой-пікірлер тамыры тереңге бойлай-
ды. Оның маңыздылығы жөнінде қазақ 
ғұлама ағартушылары Ы.Алтынсарин, 
А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, А.Байтұрсы-
нов, Ш.Құдайбердиев, М.Дулатов, М.Жұ-
мабаев, Ж.Аймауытов т.б. еңбектерінде 
сөз қозғайды.

Елімізде психология және педагогика 
саласында білім алушы жеке тұлғасын 
қалыптастыруда маңызды бірқатар зерт-
теулер орындалған: оқыту қызметін тәр-
биелік іс-шаралармен сабақтастырудың 
жаңаша сипаты жеке тұлғаның танымдық 
ізденімпаздығы мен шығармашылық ой-
лау мүмкіндіктерін дамыту, Н.Д. Хмель, 
С.С. Смаилов, Б.А. Оспанова, Б.А. Тұрғын-
баева, А.Е. Әбілқасымова, Р.С. Омарова, 
А.А. Бейсенбаева, А.К. Аренова, Т. Сабы-
ров т.б.

ТМД, Ресей ғалымдарының еңбек-
терін талдауда шығармашылық қабілет, 
креативтілік, дарындылық мәселелерінің 
психологиялық ерекшеліктері (С.Л.Ру-
бинштейн, Л.С.Выготский, А.М.Матюшкин, 
А.В.Берушлинский т.б.); шығармашылық 
іс-әрекеттің мотивациялық сипаты (Б.Г.А-
наньев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А. 
Маслоу, Ж. Пиаже т.б.) жөнінде зерттеу-
лері орындалған.

Елімізде дарынды білім алушымен 
жұмысты жетілдірудің мынадай бағытта-
ры бойынша зерттеулер маңызды болып 
табылады: дарынды білім алушымен жұ-
мысты ұйымдастырудың басқару аспек-
тісі (Ү.Б. Жексенбаева, Л.И. Нарықбае-
ва); математиканы оқыту арқылы білім 
алушыдың интеллектуалдық әлеуетін 
дамыту (Г.С. Байтуреева, Ж.О. Үмбетова 
т.б.); жалпы білім беретін білім беру мек-
тептердің педагогикалық процесінде да-
рындылықты дамыту шарттары (С.В. Куз-
нецова, С.И.Қалиева, Н.Н. Телепнева, Ж.К. 
Елеупаева т.б.).

Сонымен, ғылыми-педагогикалық 
әдебиеттерді теориялық зерттеулерді 
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талдау мен білім беру мектептерінде-
гі оқу-тәрбие процесіндегі тәжірибе-
лерді саралау нәтижелері мынадай қа-
рама-қайшылықтарды анықтап отыр: 
жеке тұлғаның шығармашылық дарын-
дылығын дамытуда қоғам талаптары мен 
бұл мәселенің білім беру мекемелертер-
дегі жағдайы арасында; білім алушылар-
дың шығармашылық дарындылық мүм-
кіндіктері мен оны дамытуда оқу-тәрбие 
процесінің тиімді ұйымдастырылмауы 
арасында, шығарамшылық қабілеті бар 
дарынды білім алушын дамыту қажеттігі 
мен арнайы оқыту бағдарламаларының 
жоқтығы, бұл салада арнайы ғылыми-әді-
стемелік зерттеулердің аз жүргізілуі 
арасындағы қарама-қайшылықтар бізге 
зерттеу проблемасының көкейкестілігін 
дәлелдеді.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ  
ӘДІСТЕМЕСІ

Зерттеліп отырған мәселеге қатысты 
философиялық, педагогикалық, психо-
логиялық және ғылыми-әдістемелік әде-
биеттерге теориялық талдау жасау, озат 
іс-тәжірибелерді жинақтау, оқу процесін 
бақылау, педагогикалық эксперимент 
жүргізу, сауалнама жүргізу, тестілеу, әң-
гіме, арнайы курс өткізу және оны талдау, 
эксперимент нәтижелерін математика-
лық өңдеу және қорытындылау.

Бүгінгі күні осы дарындылықты дамы-
туда, соның ішінде білім алушылардың 
шығармашылық дарындылығын диагно-
стикалауды ұйымдастырудың нақты бел-
гіленген бағыты, жүйеленген әдістеме-
лері немесе тәсілдері жоқ.

Диагностика – оқу-тәрбие процесінің 
жемісі мен нәтижесі жөніндегі ақпарат-
тарды алу үшін қолданылатын тәсілдер.

Диагностика міндеттері: 
1. Білім алушылар дамуының бары-

сы мен нәтижесін талдау (білім алушы-
ның білім деңгейі, психикалық жетілу 
деңгейі, білім жолында ілгерілеу қарқы-
ны);

2. Оқу процесі мен оның нәтижесін 
талдау (білімділік деңгейі мен тереңдігі, 
игерілгенді қолдану ептілігі, ойлау дең-
гейі, шығармашылық іс-әрекетке қабілеті 
т.б.)

Диагностика мақсаты – оқу-тәрбие 
жұмыстарын, олардың өнімділік нәти-
жесімен байланыстатын дер мезгілінде 
анықтау, бағалау және талдау.

Білім алушыларды оқыту мен тәрбие-
леуді ұйымдастырудағы ең басты міндет 
– оларың шығармашылық қабілеттері 
мен таланттарын жан-жақты аша түсу 
үшін дарындылықтың түрін, деңгейін 
және т.б. ерекшеліктерін анықтау және 
айқындау болып табылады.

Білім алушылардың шығармашылық 
дарындылығын анықтауды ұйымдасты-
руда мынадай маңызды принциптер топ-
тастырылады:

Ұзақ уақыттылық принципі. Дарын-
ды білім алушының дамуының деңгейін 
анықтауға бағытталған психодиагно-
стикалық зерттеу ұзақ уақытқа созылу 
керек. Оны танып-білу мен зерттеудің 
ұзақтығы – түрлі жағдайдағы іс-әрекеті-
не кең уақыт көлемінде бақылау жүргізу 
қажет.

Тренингтік әдістер мен тәсілдерді 
қолдану принципі. Дарынды білім алушы-
ларға дамытушылық ықпал ете отырып, 
оның психологиялық кедергілерін жоюға 
мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді 
үзбей пайдалану.

Алғаш мектепке келген білім алушы-
лар өзіне тән стресс жағдайында бола-
ды. Әрине, білім алушылардың мұндай 
жағдайы тестілеу қорытындысына әсерін 
тигізбей қоймайды. Өзіне бөгде адаммен 
кездесу (психолог, педагог) ол кім болса 
да білім алушылар үшін стрестік жағдай, 
сондықтан да диагностикалау қорытын-
дысының бұл көрсеткіштерімен негізде-
уге болмайды.

Тренингтік типтегі диагностикалау 
тапсырмасы білім алушыларның стрестік 
жағдайдан шығуына мүмкіндік береді. 
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Кешенді бағалау принципі. Тренингтік 
зерттеу негізінде жасалған қорытындысы 
білім алушыларның интеллектуалдық да-
муы мен оның бойындағы дарындылық 
деңгейін толық анықтай алмайды. Соған 
байланысты білім алушыларның қабілет-
терін кең көлемде қамтуға мүмкіндік 
беретін мінез-құлқы мен іс-әрекетін ин-
теллектуалдық қабілетінің даму деңгейін, 
психоәлеуметтік және тұлғасының да-
муын жан-жақты және кешенді сипатта 
бағалау.

Жоғары санатты тәжірибелі маман-
дарды тарту принципі. Білім алушылар-
ның бойындағы қандай да бір дарынды 
бағалауда мамандарға қатыстыру және 
осы зерттеуге қатыстыру арқылы олар 
тек объект ретінде ғана емес, зерттеудің 
субъектісі де бола алады. 

Экологиялық әдіс диагностикасына 
сүйену принципі. 

Білім алушыларда болатын оқу, ең-
бек, ғылыми таным т.б. түрлі әрекеттердің 
өзара байланысы экологиялық тәрбие 
жүйесін құрайды. Білім алушыларны-
ның білімін, ойлауын, сезім еркінің бір-
лігін зертханалық жағдайда (тест про-
цесі жағдайында) ғана айқындамай білім 
алушыларды «шынайы» жағдайдағы мі-
нез-құлқын бағалау әдісі.

Сонымен, білім алушының дарынын 
оның психикалық дамуының нақты дең-
гейін бағалау, жұмыс нәтижесін талдау, 
бақылау, әңгімелесу, педагогтер мен пси-
хологтар, мамандардың сараптамалық 
бағалары, эксперимент жағдайындағы 
нақты іс-әрекетін бағалаумен. 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

Оқыту және тәрбиелеу процесінде 
түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 
білім алушылардың интеллектуалдық, 
шығармашылық қабілетін арттыруға 
бағытталған жұмыс түрлерін ұйымдасты-
ру кезек күттірмейтін міндеттердің бірі 
болып табылады. 

Бүгінгі таңда жаңа талап, жаңа за-
манға сай білім алушыға тәлім-тәрбие 
мен білім берудің басым бағыттарында 
дарындылықты айқындау, ақыл-ой, ин-
теллектуалдық шығармашылығын дамы-
туға баса назар аударылуда. 

Осыған орай «шығармашылық да-
рындылықты дамыту» мәселесі қазақ 
этнопсихологиясы мен этнопедагогика 
ғылымында терең қарастырылған.

XIX ғасырда қазақ халық ағартушы-
лары да халықты сауаттандыру, жеке 
тұлғаның қабілетін, дарындылықты да-
мыту мәселелерін көтере бастады. Ағар-
тушы Ы.Алтынсарин: «Табиғи ақыл өзін 
қоршағанды ғана құшағына ала алса, оны 
дамытып өзі көрмегенді де танып білуге 
мүмкіндік жасайтын тек қана өркениетке 
жетелейтін озық білім», - дейді. 

Қазақ ағартушылары дарындылықтың 
туа бітетін қасиет екенін мойындай оты-
рып, адам қабілеттілігінің дамуына білім 
мен тәрбиенің, еңбектің, қоршаған ор-
таның зор ықпалының бар екенін айта-
ды. Ш.Уәлиханов шығармаларында жеке 
тұлға тәрбиесіндегі білім мен тәрбиенің 
шешуші рөлі көрсетілген. Оның жалпы 
қазақ халқының ақыл-ой қабілеттілігі 
жөніндегі пікірі мынадай: «Қырғыз-қай-
сақтар табиғатының ақыл-ой жүйріктілі-
гімен, таңқаларлық көңілшектілігімен 
ерекшеленеді». Ш. Уәлиханов тәрбиеге 
үлкен мән бере отырып, адам қабілетінің 
дамуына оның табиғи бейімділігінің мәні 
зор екендігін алға тартады. 

Абай Құнанбаев адамды қоршаған 
орта - табиғаттың бір бөлігі дей келе, та-
биғаттың адам баласына берген керемет 
сыйы - туылғаннан бастап білуге, түсіну-
ге деген ұмтылысы деп есептейді. Бірақ 
бала өсе келе осы қасиетті біртіндеп 
жоғалта береді. Ұлы ойшыл адамның ойы 
мен санасы еңбек іс-әрекеті кезінде қа-
лыптасады деп тұжырымдайды: “Кей қа-
сиет туа бітеді, ал кейбірі еңбек арқылы 
қалыптасады”.

Абай «жетінші қара сөзінде» баланың 
ақыл-ойы, қабілеттілігі туралы мынадай 
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пікір айтады: «Жас бала анадан туғанда 
2 түрлі мінезбен туады. Біреуі - ішсем, же-
сем, ұйықтасам деп туады. Бұлар - тәннің 
құмары, бұлар болмаса, тән жанға қонақ 
үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, тап-
пайды. Біреуі білсем екен деп, не көрсе 
соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен 
болса, оған қызығып, аузына салып дәмін 
тартып қарап, тамағына, бетіне басып 
қарап, сырнай-керней болса, дауысына 
ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе 
де, мал шуласа да тұра жүгіріп, «ол не-
мене?», «бұл не?», деп «ол неге үйтеді?», 
«бұл неге бүйтеді?» деп, көз көрген, 
құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық 
көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, біл-
сем екен, көрсем екен, үйренсем екен 
деген».

Баланың білсем, үйренсем деген та-
лабын ұштайтын, жеке ерекшелік қаси-
ет, қабілеттерін ескере отырып оларды 
біліммен, іскерлік, дағдымен қаруланды-
ратын, танымдық ой-өрісін және шығар-
машылық әлеуетін дамытатын білім 
беруші-ұстаздың ерекше мақсатты қы-
зметінің қажеттілігі білім алушы болып 
табылады.

XX ғасырдың бас кезінде Қазақстан-
да педагогикалық теория негіздерінің 
қалыптасуына ат салысқан көрнекті қай-
раткерлер Ж.Аймауытов, Ш.Құдайберди-
ев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмаба-
евтардың педагогикалық мұраларында 
білім беру үрдісінде білім алушының қы-
зығуы мен қабілеттілігін қалыптастыру 
мәселесін ескеру керектігі баса айтылған. 

Міржақып Дулатов қазақ арасында 
көбіне көзге түспей, түссе де еленбей 
жүрген ғылым-білімге, өнерге зерек, 
дарынды білім алушыны оқытып тәр-
биелеудің мәні жайында сөз ете келіп, 
дарындылықтың кейбір психологиялық 
астарына үңіледі. М.Дулатов: «Туысын-
да қанша зеректік болса да - ғылымсыз, 
тәрбиесіз кемеліне жетпейді. Кімде-кім 
өзінің табиғатында не нәрсеге шебер-
лік барлығын сезіп, өз жолына түссе 
ғана, көзге айнытпай сала білсе, жақсы 

жазушы да адамның ішкі сырын, мінезін, 
әдетін бұлжытпай көрсете біледі, оқыған-
да - көріп тұрғандай боласың...».

Шәкәрім Құдайбердиев те «Насихат» 
атты өлеңінде өмірдің тұтқасы өнер мен 
білімде, өнерлі озады, білімді ғаламды 
билейді, ғылым - таусылмас кен, оны жас 
күніңде үйрен деп насихаттайды.

Жүсіпбек Аймауытовтың пікірін-
ше, адам өмірге өзіндік табиғи қасиет-
терімен, қабілеттерімен келеді. Ал бала-
ның бойындағы туа біткен қасиеттерді 
дамытатын оқыту мен тәрбие. «Неғұрлым 
баланың қабілеті мен талантын дамытуға 
көңіл бөлінсе, соғұрлым оны толық ашуға 
мүмкіндік туады. Бала бойындағы ерекше 
қасиеттерді, оған жақын жасы үлкендер 
жігерін ескеру қажет. Сонымен қатар Ж. 
Аймауытовтың ойынша, әрбір адамның 
белгілі бір мамандыққа деген туа біткен 
бейімділігі бар, сондықтан адам өзінің 
табиғатына тән қызметпен айналысқаны 
тиімді болады. 

М. Жұмабаев өзінің «Педагогика» ең-
бегінде адамның жалпы рухани дамуы 
туралы айта келіп, тәрбиені ақыл-ой, 
адамгершілік, эстетикалық деп бірнеше 
түрге бөліп қарастырады. Ол жеке тұлға 
тәрбиесі мәселесін интеллектуалдық қа-
білеттілікпен тығыз баланыста қарасты-
рады. 

Джон Локк өзінің «Адамның ақыл-
ой тәжірибесі» философиялық еңбегін-
де төмендегідей пікір айтады: адамда 
туа біткен ой-пікірлер болмайды, олар 
тәжірибе негізінде пайда болады; адам-
ның сәби кезіндегі ақыл-ойы «Таза 
тақтай» (tabula rasa») секілді; сезімде 
жоқ нәрсе, ақыл-ойда да болуы мүмкін 
емес. Ж.Ж. Руссо тәрбие мақсаты жөнін-
де пікір айтып, баланың шығармашылық 
тұлғасын көрсету керектігін негіздейді. 
Ол оқудағы белсенділік, өзбетінше, дер-
бестік ұстанымын көрсетіп беріп, талант-
тың, дарындылықтың көзін ашуды мін-
деттейді.

Ж.Ж. Руссо баланың өз бетінше білім 
алу, танымдық, шығармашылық әрекет 
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идеясына үлкен мән берді. Руссо дидак-
тикасында оқыту үрдісінде ең бірінші 
орынға танымдық қабілеттілікті, белсен-
ділік пен өзбетінше әрекет ету принцип-
терінің маңыздылығына тоқталады. 

Американдық психолог, педагог Джон 
Дьюи дарындылық пен қабілеттілікті 
білім алушы қояды және оқу әрекетінің 
маңыздылығын айта келіп, негізгі ди-
дактикалық мақсат білімді, материалды 
түсіндіру емес, ол өздерінің тәжірибесі 
негізінде оқыту, дара қабілеттерінің да-
муына жағдай жасау қажет деген пікір 
айтты.

ХVІІІ-ХІХ ғасырда дарындылық пен 
интеллектуалдық қабілет туралы және 
қайнар көзін іздеуде И.Г.Песталоцци ең-
бектерінің маңызы зор болды. И.Г.Песта-
лоцци «Көзбен қабылдау әліппесі» деген 
еңбегінде баланың сезім тәжірибесіне 
сүйенеді. Ол интеллектуалдық ақыл-ой 
тәрбиесінің алғашқы сатысы - танымдық 
белсенділікті дамытуға қажетті оқытудың 
эвристикалық бақылау әдістемесін жа-
сайды. «Адамның әрбір сөзі, әрбір іс-әре-
кеті, - деп жазды Песталоцци, - бұл оның 
бақылаулары нәтижесінде қалыптасқан 
ой-өрісінің жемісі».

Песталоцци сияқты Дистервег те оқы-
тудың негізі ақыл-ой мен қабілетті да-
мыту деп көрсетті. Жеке пәндерді оқыту 
арқылы білім алушыға болашақ маман-
дық иесі болуға қажетті біліммен қару-
ландыруға ерекше көңіл бөлуді талап 
етті.

Дистервег еңбектеріндегі баланы 
оқытудың өзбетінше принципі -өздігі-
нен білім алуға талпындыратын өзіндік 
таным еркіндігі. Сондықтан оқытушы-
ның негізгі мақсаты өзбеттілік іс-әре-
кетті дамыту арқылы білім алушылардың 
алатын білім сапасын тереңдете түсу. Ол 
баланы оқытуда тәжірибе жинақтауынан, 
оның ақыл-ой әрекетінде болатын сан-
дық және сапалық өзгерістердің жиын-
тығы ретінде ойлауды дамытуды көздеді. 
Әсіресе, ол оқыту барысында әңгіменің 
алатын орнын білім алушы бағалады. 

Әңгіме баланың ақыл-ойын дамытады, 
білімін нығайтады, байыптауы, өздігінен 
ойлауға үйретеді деп есептеді.

ХІХ ғасырда орыс революционер де-
мократтары дүниені танып білуде, ба-
ланың жан-жақты дамуына мүмкіндік 
тудыратын ақыл-ой тәрбиесіне, интел-
лектуалдық қабілетіне көңіл бөлді.

К.Д. Ушинский «ақыл-ой дегенің өзі 
жақсы ұйымдастырылған білім жүйесі» 
дегенді ескерсек, ақыл-ойды қандай 
бағытта, қандай формада дамыту керек-
тігі туралы қарастыра келіп, өз еңбек-
терінде білім алушының оқу процесінде 
ақыл-ойды дамыту мен тәрбиелеудегі ең 
негізгі дидактикалық шарт - оқытушы мен 
білім алушының оқу барысындағы еңбе-
гінің дұрыс болуы мен жүйелі жинақта-
луында екендігін айтып өтті.

Қабілеттілік пен дарындылық мәсе-
лесі - Орта Азия мен Қазақстан ойшыл-
дарын да толғандырған мәселе. Араб 
сөз бостандығының негізін қалаушылар 
(Әл-Хорезми, Фердауси, әл-Фараби, Ибн 
Сина, Беруни және т.б.) философия, логи-
ка, химия, астрономия, география, меди-
цина, психология ғылымдарымен бірге 
жас жеткіншектерді тәрбиелеу мәселе-
леріне көп еңбектер арнаған. Мысалы, 
әл-Фараби «Бақытқа жету трактаты» ең-
бегінде этикалық мәселелермен қатар, 
адам қабілеттілігіне білім беруде түрлі 
озық әдіс-тәсілдерді қолдану жолдарына 
көңіл бөледі.

Ғылымдағы педагогика мен психоло-
гияның дифференциясы негізінде адам 
психикасы мен қабілеттілігі жөніндегі 
ғылыми зерттеулер жүргізіле бастады. 
Қабілеттілік ілімі жөніндегі алғашқы 
зерттеулер ағылшын психологі Френсис 
Гальтон (XIX ғ.) есімімен байланысты. Ол 
адамдардың жеке дара ерекшелігі мәсе-
лесін зерттеген. Ол өзінің «Таланттың 
тұқымқуалаушылығы: оның заңдылығы 
мен шығу тегі» еңбегінде қабілеттілік-
тің шығу тегін әдіснамалық тұрғыда не-
гіздеп, келесі заңдылықтарды белгіледі: 
білім алушы қабілеттілігі бар адамдар-
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дың тек аз бөлігі ғана қоғамда білім 
алушы дәрежеге, атаққа, даңққа ие бола 
алмайды”. Ф.Гальтон көптеген ұлы да қа-
білетті адамдардың өмірін бақылай келе 
“кез келген деңгейдегі қабілеттілікте 
тұқымқуалаушылық негізгі шарт” деген 
қорытындыға келеді.

Ф.Гальтоннан кейін неміс педагогі 
және психологі Э. Мейман (XIX –ХХ ғ.ғ.) 
дарындылық мәселесін зерттеуді теори-
ялық тұрғыда жалғастырып, соның не-
гізінде «дарындылық белгілерінің тип-
терін» белгіледі. Сонымен қатар туа біткен 
дарындылық пен кейіннен игерілген да-
рындылықты бірлікте қарауға тырысты. Э. 
Мейман дарындылықтың педагогикалық 
аспектілерін: оқу мен тәрбиенің дарын-
дылықтың дамуына әсерін, дарындылық, 
қабілеттілік, жетістікке жетушілік ара 
салмағын қарастырады. 

XX ғасырдың бірінші жартысында 
неміс психологі В.Штерн адамның жеке 
басы ерекшелігін зерттеп, жеке адам 
дарындылығы психологияның негізін 
қалады. Ол интеллекті бағалау әдістерін 
қарастырып, білім алушылардың ақыл-ой 
қабілетін анықтауға арналған «қабілет-
тілік коэффицентін» көрсетті. В.Штерн 
ақыл-ой қабілеттілігінің келесі анықта-
масын ұсынды: «Ақыл-ой қабілеттілігі 
- өз ойын саналы түрде жаңа талаптарға 
қарай бағыттайтын, жаңа міндеттер мен 
өмір жағдайына бейімдейтін жалпы 
ақыл-ой қабілеттілігі». Штерннің пікірін-
ше, дарынды деп жаңа талаптарға әртүр-
лі салада, әртүрлі жағдайларда тез бей-
імделе алатын адамды айтуға болады. 

«Дарындылық» ұғымы «сый» («дар») 
деген сөзден шыққан, дамудың қолай-
лы ішкі алғышарттарын білдіреді. Бұл 
ұғымға педагогикалық энциклопедияда 
төмендегіше анықтама берілген: «Да-
рындылық - белгілі бір іс-әрекет сала-
сында ерекше жетістікке жеткізетін адам 
қабілеті дамуының жоғары деңгейі».

«Дарындылық» ұғымы «қабілеттілік» 
ұғымына өте жақын. Дарындылық пен 
қабілеттілік ұғымдары өткен ғасырдың 

40-50 жылдарында психолог Б.Теплов-
тың еңбектерінде толығырақ зерттелді. 
Оның дәлелдеуінше, белгілі бір күрделі 
іс-әрекетті жүзеге асыруда қабілеттілік-
тің бір ғана түрі жеткіліксіз, сондықтан 
бірнеше түрлерінің жиынтығы қажет 
болады. Белгілі бір іс-әрекеттің ұтымды 
орындалуына тікелей әсер етуші қабілет-
тіліктің ерекше сапалық жиынтығын да-
рындылық дейді ғалым.

В.А. Крутецкий өзінің математика-
лық қабілеттіліктің кұрылымын зерт-
теген еңбегінде: “Егер қабілеттіліктер 
деген ұғымды жеке психологиялық қа-
сиеттер деп түсінсек, онда дарындылық 
дегенді адамның ерекше қабілеттерінің 
жиынтығының бірлігі деуге болады» деп 
тұжырымдайды. Сонымен қатар «дарын-
дылық» қабілеттіліктің жоғары деңгейін 
белгілейді.

Білім алушыда айтылғандарды 
ескере отырып, жасампаздық шығар-
машылықтың екі аспектісінің арасын-
дағы айырмашылықты көрсетеді:

а) жаңа идеяларды жарыққа шығару, 
ұсыну (ептілік, сонылық);

ә) оларды талдау, зерттеу жұмысы.
П. Торренстің диагностикалық әдісін-

де басқа да кез келген байқау әре-
кетіндегідей, ең маңызды, негізгі белгі 
бойынша топтастыруда, күрделі табиғи 
құбылыстарды ретке келтіруде құн-
дылықтар бар.

Дарындылық психологиясын зерт-
теген американдық, ресейлік ғалымдар 
П.Торренс, К. Тейлор , Б. Блум, А. М.Матюш-
кин, В. Юркевич т.б. жетекші идеяларының 
нәтижесінде дарынды білім алушыларды 
жас ерекшелігіне қарай оқыту әдістемесі 
жасалынған.

Жалпы, теориялық, шығармашылық 
ойлауын дамыту мақсатында арнайы 
оқу бағдарламасын жасау, типтік оқу 
жоспарын құру, жаңа технология мүм-
кіндіктерін пайдалану, психологиялық, 
педагогикалық, әлеуметтік бақылаулар 
жүргізудің арнайы әдіс-тәсілдері мен 
теориялық білім алу жолдарын арнайы 
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дайындаған оқытушы ғана оқу процесін 
тиімді ұйымдастыра алады.

Оқытушы тұлғасы кез келген оқыту-
дың жетекші факторы болып саналады. 
Б.Блум дарынды білім алушымен жұ-
мыс жасайтын педагогтің 3 түрлі типін 
анықтады.

Олар: білім алушының пәнге деген 
қызығушылығын арттыра алатын педа-
гог; білім алушыны орындаушылық тех-
никаға жаттықтыратын педагог; білім 
алушыны кәсіби деңгейге апаратын пе-
дагог.

Дарынды білім алушының бойын-
дағы шығармашылық қабілетін дамытып, 
өзіндік мүмкіндігін аша алатын, оқытып, 
тәрбиелейтін оқытушының бойында, ең 
алдымен, дарындылық белгілері, яғни қа-
білеті, таланты болуы міндетті. Дарынды 
білім алушылармен жұмыс істейтін оқы-
тушының қасиет ерекшеліктерінің бел-
гілері төмендегідей:

- мейірімділік, сезімталдық;
- дарынды білім алушылардың 

психологиялық ерекшеліктерін байқау, 
қызығушылығы мен қажеттілігін сезіну;

- интеллектуалдық дамудың білім 
алушы деңгейінің болуы;

- қызығушылығы мен білік, дағды-
ның жан-жақтылығы;

- мінездің белсенділігі;
- өзінің көзқарасын өзгертуге даяр 

және үнемі өзін-өзі дамыту;
- шығармашылық немесе қалыптан 

тыс жеке көзқарас;
- әзіл-қалжыңға бейімділігі.
Қорыта айтқанда, білім алушылардың 

шығармашылық дарындылығын дамы-
ту үшін оқу процесі және оқытушының 
жеке тұлғасын ұйымдастырудың үлкен 
мәні бар. Яғни, білім беруші мен білім 
алушы екеуінің арасындағы дидактика-
лық үдерістің барлық аспектісі педагоги-
калық тұрғыдан зерттелуі тиіс. Дарынды 
білім алушыларды теориялық деңгей-
де оқыту үшін арнайы бағдарлама мен 
білікті оқытушы қаншалықты қажет бол-

са, соншалықты оқу-танымдық қызметін 
шебер ұйымдастыруға болатыны сөзсіз. 

Дарынды білім алушылардың те-
ориялық ойлауын дамытуда олар-
дың «жаңашылдығын» ұштау, «шығар-
машылық қабілеттерін» дамыту, «соны 
шешімге» келудің психологиялық және 
логикалық жолдарын, олардың ерек-
шеліктерін үйретудің маңыздылығы зор.

Педагогикада осындай күрделі мәсе-
лелерді шешу ісін оқытушы ой-өрісін 
жаңа талаптарға сай бағытқа өзгеруін 
қажет етеді. Осы уақытқа дейінгі білім 
алушы мектептердегі оқу-тәрбие жұ-
мысының ішкі дағдарысты жағдайынан 
шығуының екі жолы белгіленіп отыр:

І. Оқу мен тәрбие процесінде білім 
алушының жеке тұлғасы басты назарда 
болады.

ІІ. Педагогикалық процесс білім 
алушының дара және жас ерекшелігін те-
рең психологиялық-педагогикалық зерт-
теуіне негізделеді.

Білім алушының жеке тұлғалық да-
муын зерттеу процесі негізгі екі бағытта 
жүргізіледі:

1. Білім алушымен кезеңдік жұмыс 
жүргізетін оқытушылар, психологтың 
көмегімен жылына кем дегенде бір-екі 
рет өткізіледі.

2. Білім алушының іс-әрекетін, мі-
нез-құлқын барлық оқытушылар және 
білім алушының өзі үнемі белгілеп, бір 
мақсатқа бағыттап бақылап отырады.

Диагностикалық қорытындысы бақы-
лау қорытындысымен салыстырылып, 
білім алушының жеке басының даму про-
цесі туралы қорытынды мінездеме жаса-
лады.

1. Білім алушының өмірлік бағы-
ты (қоғамдық, топтық, іскерлік, эгоистік, 
анықталмаған).

2. Оқу түрткісі (жетістікке 
ұмтылушылығы, сәтсіздіктен қашу, таным-
дық, өзін көрсету, жеке аралық қатынас).

3. Білім алушының жеке психологи-
ялық ерекшеліктері.
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4. Психологиялық күйі.
5. Интеллектуалды даму деңгейі.
6. Жекелеген арнайы бейімділіктері.
Осындай қорытындылар негізінде 

топпен немесе білім алушымен жұмыс 
жүргізуде ескерілетін ерекшеліктері 
туралы педагогикалық ұжымға, білім 
алушыларға топпен және жекелеген пси-
хологиялық кеңес беріледі. 

Әрбір білім алушы өз алдына белгілі 
бір кезеңге өзін-өзі дамыту міндетін бел-
гілеп, өз бағдарламасын даярлайды. Ол 
бағдарламаның орындалуы туралы есеп 
беріліп отырады. Диагностика қорытын-
дысы бойынша таным процестерінің 
деңгейі төмен нәтиже көрсеткен білім 
алушылар мен пән оқытушыларымен тү-
зету жұмыстарын жүргізеді.

Білім алушының интеллектуалық даму 
деңгейін зерттеуге «Айзнек вербальды 
қасиеттер зерттеу» тесті, Л.Ф.Тихомирова 
ұсынған «интеллектуалды қабілеттерді 
анықтау» әдістемелері маңызды.

В.Н.Бузин ұсынған «Ақыл-ой даму 
деңгейін зерттеу» субтестары ұсынған 
«қысқаша іріктеу» тесттарын пайдала-
на отырып жүргізіледі. Интеллектуалды 
даму деңгейінің өлшемдері:

- оқытылатын пән мазмұнындағы құ-
былыстардың негізгі қасиеттерін қосым-
шаларынан айыра білу ерекшелігі;

- оқытылатын пән мазмұны туралы 
қорытынды жасай білу;

- ұғымдар арасында логикалық бай-
ланысты айыра білу;

- қорытынды жасай білу;
- тапсырманың ұғымды жақтарын ай-

ыра білу;
- тапсырманы орындаудың тиімді 

жақтарын таба білу;
- таным процестерінің даму ерекшелі-

гі.
Педагогикалық-психологиялық әде-

биеттерді талдауымыз көрсеткендей, 
дарынды білім алушылардың ақыл-ой 
қызметі жүйрік болып келеді. Оның та-
нымдық құштарлығы, біліктігі, білуге құ-
мар болуынан көрінеді, дарынды білім 

алушылар өзінің қоршаған ортасын 
белсенді түрде зерттегіш болып, олар 
айналадағы болып жатқан бірнеше 
жайттарды бір мезгілде бақылай ала-
тын қабілетке ие. Дарынды білім алушы-
лардың себеп-салдарлық байланысты 
бақылап отыру және дұрыс пайымдама 
жасау, дұрыс нәтиже шығару қабілеті бо-
лады. Олар кейде білім алушының кез-
дейсоқ, үстірт берілген түсіндірулерімен 
жиі келіспей қалушылығы байқалады 
және айналасындағылар туралы өзінің 
ұғымдарының бірқатар дамыған жүйесі-
не сай келетін түсіндірулерді талап етеді.

Дарынды білім алушыларға берілетін 
білімнің теориялық жақтары, құбылы-
старды түсіндіру, байланыстарды анықтау 
(оларды жалпылау) едәуір тереңдетіл-
ген және кеңейтілген түрде берілуі тиіс. 
Абстрактілі теориялық материалдарды 
және істі меңгере алатындай етіп, әрбір 
білім алушының ақыл-ойының пайдала-
натындай жан-жақты дамуы үшін бел-
сенді оқуды ұйымдастырған жөн. Бұл 
кезегінде, жоғары мектеп білім алушы-
ларының логикалық пайымдауларының, 
дерексіз ойлауының қарапайым, бірақ 
маңызды тәсілдерін игеруге тәрбиелейді.

Дарынды білім алушының ақыл-ой 
операцияларын шапшаң және нақты 
орындау, күрделі мәселені шешу дағ-
дылары жақсы дамыған. Дарынды білім 
алушылардың сөздік қоры мол, сөйлеу 
тілінде шапшаңдық және сонылық ай-
қын танылып тұрады. Ондағы ойлаудың 
абстрактылығы, рефлексия (сананың 
өзіне назарын аударып, өзінің психика-
лық-күйіне ой жүгіртуі, күшті есте сақтау 
қабілеті, ақпаратты және тәжірибені топ-
тай алу қабілеті, күшті зейін, байқағыштық 
қасиеттері де қатарынан алдыңғы қатар-
да болады. Дарынды білім алушылардың 
ерекше белгісі – ойлаудың сонылығы, 
ешкімге ұқсамайтындығы. Сонылық не-
гізінде шығармашылық қабілеті дамып, 
жетіледі.

Оқу материалын жақсы меңгеру 
және шығармашылық қабілет – дарын-
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дылықтың айқын белгілері. Тапқырлық, 
кітаппен жұмыс, құбылысты бақылау, тал-
дау, болжам құруға тапыну сияқты білік-
тері қалыптасады, пікірін ерекше етіп 
айту ерекшеліктері шығармашылықпен 
тығыз байланысты болып келеді.

Дарынды білім алушының тағы бір 
ерекшелігі – ой еңбегінің бейімді ке-
луі. Білімді, жаңа материалды игеруге 
ұмтылуда, яғни, танымдық қажеттілік-
терін қанағаттандырудағы серпін күшті 
келеді. Олар қиын және ұзақ уақыт орын-
далатын тапсырманы қуана орындайды, 
жауаптың басқа нұсқаларын да іздейді. 
Бірақ, олар дайын жауапты алдын - ала 
беріп қойғанды жек көреді. Осыдан ба-
рып оқу тобында келешекте болатын да-
у-дамайдың “дәні” пайда болады.

1) Табандылық – бұл адамның ұдайы, 
шалт әрекеттерін бірде төмендетпей, 
көрінген қиыншылықтарға төзе білуі. Өз 
табандылығынан адам қоршаған жағдай-
лар ішінен қажетін табуға шебер. Сәт-
сіздікте мүдіру, күмәнға берілу – табан-
ды адамға жат қасиеттер, басқалардың 
қарсылығын, мінеп-шенегенін бұл өткір 
мінезді тұлғалар елей бермейді.

Табандылық әртүрлі деңгейде көрініс 
береді. Мысалы, дарынды білім алушы өз 
шешімін қорғай алмай, алғашқы кедер-
гіден-ақ сескеніп, оны жеңудің амалына 
көзін жеткізе алмай, жалғастырайын десе, 
ерік - күші жетпей, істен бас тартқаны да 
болады. Бұл жағдайда білім алушыда 
қара басының тәндік мүддесі басымдау 
болып, ақыл, ой мен сыртқы жағдай та-
лаптары сыртта қалады.

2) “Бұлақ көрсең көзін аш!” деген 
ұлағатты сөзге сүйеніп, бар мүмкіндікті 
пайдаланып, білім алушының қабілет да-
рынын ашу оқытушы міндеті. 

3) Оның үстіне білім алушы бойын-
дағы ерекшелікті, қабілетті оқытушы 
танып, соған бағыттап білім мен тәрбие 
берсе білім алушының болашағының ірге 
тасы дұрыс қаланары сөзсіз.

Дарынды білім алушылардың табиға-
тын танудың психо-әлеуметтік аспек-

тілерін ғылымда былайша сипаттау 
қалыптасқан: күшті дамыған шыншыл-
дық сезімі болады, фантазиясы, қиялы 
күшті әрі кең өрісті болады. Негізінде 
адам қиял арқасында өз ісін бастамай 
тұрып-ақ, болашақ еңбегінің нәтижесін 
күні бұрын болжай алады. Ой мен қиял-
дың арасындағы байланысты К.Д. Ушин-
ский: «Мықты, кемелденген қиял - ақыл-
дылықтың нышаны», деп көрсеткен.

Дарынды білім алушылар кең өрісті 
қиялы арқылы оқиғаның соңғы нәтиже-
сін күні бұрын болжар, қандай болма-
сын әрекетке баруға итермелейді. Білім 
алушылар қиялы бұрын көрмеген, білме-
ген заттар мен құбылыстарды өрнектеуге 
шеберлік танытады. Әлемде жоқ нәрсе-
лер бейнесін күнделікті көріп жүрген та-
ныс заттардың құрылып элементтерінің 
қосындысынан жасайды. Зерделі және 
сезімтал, білімі мол білім алушылардың 
қиялы ғажайып, әрі қызық бейнелер жа-
сауға бейім келеді.

Л.С. Рубинштейн төмендегі талапқа 
сай келмеген қиял, тәжірибелік жағынан 
пайдасыз деген пікір айта келіп, қиялдың 
қуаты мен деңгейі келесі екі белгімен: 1) 
қиял туындысы мәндік және мағыналық 
шарттардан асып кетпеуі керек; 2) қиял 
өзіне негіз болған деректерден жаңа-
лығы және қайталанбастығымен ерекше-
ленуі тиіс – дейді.

Кең өрісті қиял мазмұн жағынан да 
ауқымды келеді. Дарынды білім алушы-
лар қиялының даралық сипаты-еркін-
ділігінде, қиялды алға қойылған міндет-
ке ауыстырып, қажетті нәтижеге жету 
үшін пайдалана білуінде. Қиялдың білім 
алушы шегіне жеткізу, яғни ойға келген 
бейнелердің алуандығына қарамастан, 
оларды қажетті байланыстарға келтіріп, 
бір идеал төңірегіне орайластыру қа-
білетін дарынды білім алушылар бойына 
қалыптастыру керек. 

Дарынды білім алушылар қоғамдағы 
келеңсіз жағдайлардың шиеленісуін 
жүрегіне жақын қабылдайды, өзіне және 
айналасындағы адамдарға білім алушы 
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талап қояды және шындық үшін өзінің 
пікірін, көзқарасын ашық айтады.

Дарынды білім алушылардың ішкі 
тепе-теңдігі үшін айрықша маңызды 
белгілердің бірі - жақсы дамыған әзіл-о-
спақты түсіне білу сезімі. Өзінің құрбыла-
ры байқамайтын жерден әзіл-оспақ жай-
ды көре отырып, олар аңғалдықты, сөз 
ойынын, «сөзбен шағуды» жақсы көреді. 
Әзіл-оспақ -құтқарушы, сәттілік әкелуші 
де және нәзік психика үшін ақылы аз 
адамдардың қорлауынан, соққысынан 
қорғану негізінде пайдалы қалқан. Осы 
психологиялық қорғанысты табиғи түр-
де-ақ шебер пайдалана алады.

Көп жағдайда адамның көздеген кей-
бір қажетіліктері қандай да болсын се-
бептермен орындала бермейді, оларды 
қанағаттандырудың мүмкіндігі болмай 

қалады. Мұндайда әрекет-қылық психо-
логиялық қорғаныс тетіктерімен реттеліп 
барады. Психологиялық қорғаныс жасау 
арқылы, дарынды білім алушы әзілдеп, 
дау-дамайға соқтырып мүмкіндік ақпа-
ратын елемей қабылдамай, оның өз бол-
мысына, абыройына, өзіндік бағасына 
қатер төндірмейді. 

Тәрбие нәтижесінде қалыптасып, 
әлеуметтік негізге ие болатын дарын-
ды білім алушылардың жеке тұлғалық 
бағыт-бағдары болады. Бағыт-бағдар 
- адамның қасиеттеріне айналған көр-
сеткіштер. Бағыт-бағдар құрамына 
өзара байланысты, деңгейі жағынан 
бірінен-бірі білім алушы бірнеше фор-
малары кіреді: құмарлық, ниет, ұмтылыс, 
қызығу, көзқарасы, нанымы (1-кесте).

1-кесте – Дарынды білім алушылардың бағыт-бағдар формасы
№ Формалары Қысқаша мәні
1 Құмарлық Құмарлық – бағыт-бағдардың ең қарапайым биология- 

лық формасы;
2 Ниет Ниет – саналы қажетсіну, толық белгілі затқа құмарлық;
3 Ұмтылыс Ұмтылыс – ниетке еріктік күш қосылғанда пайда болады;
4 Қызығу Қызығу – бағыт-бағдардың қандай да затқа ауысуындағы 

танымдық формасы;
5 Көзқарас Көзқарас – қоршаған дүние болмысын философиялық, 

этикалық, жаратылыстану және басқа ғылымдар жүйесін-
де тану;

6 Наным Наным – адамды өз танымы, принципі көзқараста-
рына орай әрекетке ықпалдаушы мотивтер жүйесі, 
бағыт-бағдардың ең жоғарғы формасы.

Сонымен, дарынды білім алушы ойлау 
дербестігіне ие, ол жаңа мәселелер мен 
проблемаларды қоя біліп, оларды тың 
әдістермен шеше біледі. Ал бұл қабілет 
өз кезегінде ойлаудың белсенділігімен, 
кезіккен міндеттер мен мәселелерді өз 
бетінше шешуге ұмтылыс жасайды.

Дарынды білім алушы қойылған про-
блеманы тұтастай көре біліп, оған байла-
нысты болмыс сырларын көптеп шешуге, 

белгісіз нәрселерге зер салып, қызығады, 
түсініксіз нәрсені білуе ынтазарлық, түр-
лі сұрақтарға жауап іздеп, ой әрекетімен 
шұғылдануға бейім келеді.

Сондықтан оқыту процесінде білім 
алушылардың дарындылығын дамыту 
жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру басты 
мақсат, ғылыми проблема болып табыла-
ды.
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АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ 
ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ

Білім алушылардың шығармашылық 
дарындылығын дамытудың теориялық 
негіздері болып шығармашылық дарын-
дылықты дамыту мәселесінің педагоги-
калық, психологиялық т.б. еңбектерде 
талдануына, білім алушылардың шығар-
машылық дарындылығын дамытудың 
психологиялық ерекшелігіне сипаттама 
берілді. Қазіргі білім беру жағдайын-
да білім алушылардың  шығармашылық 
дарындылығын дамыту жағдайлары мен 
мүмкіндіктері сараланды.

Қазіргі кезеңдегі шығармашылық 
дарындылығын дамытудағы мүмкіндігі 
ретінде білім беру мекемелерінде білім 
алушылардың шығармашылық дарын-
дылығын диагностикалау әдістері көр-
сетіліп, оның әдістемесі, бағыттары ұсы-
нылды. Шығармашылық дарындылығын 
дамытуға бағытталған жұмыстар нәтиже-
лері талданды.

Қорытындыда ғылыми болжамды 
дәлелдейтін зерттеудің нәтижелері мен 
тұжырымдары берілді, ұсыныстар және 
дарындылықты дамыту мәселесінің бо-
лашақтағы зерделенетін бағыттары көр-
сетілді. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Алтынсарин Ы. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1990. – 201 б.
2. Құнанбаев А. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Алматы: Жазушы, 1995. 

– 355 б.
3.  Уәлиханов Ш. Таңдамалы. – Алматы: Жазушы, 1986. – 560 б.
4.  Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1989. – 320б.
5. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. –  Алматы: Қазақстан, 1991. – 560 б.
6. Жұмабаев М. Таңдамалы. – Алматы: Ғылым, 1992. – 272 б.
7. Аймауытов Ж. Комплексті оқыту жолдары. – Қызылорда, 1929. – 110 б.
8.  Жарықбаев Қ.Б. Қазақ халқының тәлім-тәрбие тарихынан. – Алматы: Қітап, 1992. 

– 196 б.
9. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. –Алма-Ата: 

Мектеп, 1984. 
10. Абылкасымова А.Е. Формирование познавательной самостоятельности студен-

тов-математиков в системе методической подготовки в университете. Дис...д.п.н. – Ал-
маты, 1995. – 303 с.

11. Омарова Р.С. Жоғары оқу орындарында студенттердің танымдық ізденімпаздығын 
қалыптастыру. Пед.ғыл.канд.дис. –Алматы, 2001.–167 б.

12.  Бейсенбаева А.А. Теория и практика гуманизации школьного образования. Моногра-
фия. – Алматы: Ғылым, 1998. - 225 с.

13.  Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. – 750 с.
14. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. – 1983. – 560 с.
15. Матюшкин  А.М.  Проблемные  ситуации  в  мышлении  и  обучении.  – М.:Педагоги-

ка, 1972. – 208 с.
16. Берушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. – М., 1996. –    320 с.
17. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.
18. Божович Л.И. Личность  и  ее  формирование  в  детском  возрасте. – М.: Просвеще-

ние, 1968. – 464 с.
19. Маслоу А. Самоактивизация личности. Тексты. – М., 1982. – 45 с.
20. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1995. – 551 с.
21. Жексенбаева Ү.Б. Научно-педагогические основы управления системой   работы с 

одаренными детми в Республике Казахстан: Дисс... канд пед наук. –Алматы, 1999. -149 
с.Анар Шинболатқызы Тәңірбергенова, Әспет Кеңесбекқызы Кагазбаева, Теміржан Құлмұ-
хамедұлы Мұсалимов, Салтанат Көбейбекқызы Ақстанова, Клара Конарқызы Базарбаева, 



№
2,

 2
02

1
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / THE THEORY AND PRACTICE OF TEACHING

38

Мұқамедрассим Кадирбайұлы, өсіп-жетілуге қабілетті білімді жас; электрондық ресурс 
http: //www.lifescceptsite.comhttp.

22. Мукушев Б.А., Желдыбаева Б.С., Мусатаева И.С., Мукушев Б.А., Кариев К.У., Турдина А.Б. 
Синергетикалық идеяларды білім мазмұнына қосу негізінде мектеп білім алушыларының 
ғылыми дүниетанымын қалыптастыру // Білім интеграциясы = Білім берудің интеграция-
сы. 2018.V.22, № 4. Бет 632-646.) DOI: 10.15507 / 1991-9468.093.022.201804.632-647. http://
edumag.mrsu.ru/index.php/ru/articles/82-18-4/697-10-15507-1991-9468-092-022-201804-3

Ж.К. САҒАЛИЕВА, Б.Қ. ТОРТАЕВА, А.Н. МУКУШЕВА
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ
Национальная академия образования им.И.Алтынсарина, 
г.Нур-Султан, Казахстан
E-mail: eleupaevazhanar@mail.ru

ZH.K. SAGALIEVA, B.K. TORTAEVA, A.N. MUKUSHEVA
PROBLEM OF CREATIVE GIFTEDNES DEVELOPMENT IN EDUCATION
National Academy of Education named after I. Altynsarin, 
Nur-Sultan, Kazakhstan
E-mail: eleupaevazhanar@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития творческой ода-
ренности в условиях реформировании системы образования в Республике Казахстан.В 
стране в соответствии государственной программой поддержки одаренности и органи-
зации работы с талантливой молодежью проводится масштабная работа.

Автором изучена методология развития творческой одаренности и были проанализи-
рованы труды зарубежных и отечественных ученых, педагогов, психологов и методистов 
для решения проблемы развития творческих способностей.

В статье описаны возможности развития творческой одаренности в учебном процес-
се.

Содержание статьи может быть представлено в качестве теоретического руковод-
ства по обучению педагогов.

Ключевые слова: творческая одаренность, развитие одаренности, учебный процесс, 
теоретические основы одаренности, творческий потенциал, творческая личность, позна-
вательно-творческая деятельность 

Abstract. This article discusses the problem of developing creative giftedness in the context of 
reforming the education system in the Republic of Kazakhstan.

In accordance with the state program on giftedness support and organization of work with 
talented youth, large-scale work is being carried out in the country.

The methodology of the development of creative giftedness was also studied, and the works 
of foreign and domestic scientists, teachers, psychologists and methodologists were analyzed to 
solve the problem of developing creative abilities.

The article presents the possibilities of developing creative giftedness in the educational 
process.

The content of the article can be presented as a theoretical guide to the training of pedagogical 
specialists, focusing on changes in the modern education system.

Keywords: creative giftedness, the development of giftedness, the educational process, the 
theoretical foundations of giftedness, creativity, creative personality, cognitive and creative activity
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Қазіргі деректерге сүйенетін болсақ, 
мектеп жасындағы балалардың жарты-
сына жуығының мәтінді түсінуге қинала-
тындығы дәлелденген. Бұлар мектептен 
білім алса да, қызмет жасауға келгенде 
қарапайым жазу үлгісін білмейтіндігін 
көрсеткен. Тіпті олар әртүрлі жағдай-
да кездескен бланкіні толтыра алмай, 
ондағы ақпараттың мәнісін түсіне ал-
мапты. Бір қызығы, олар теледидарда 
не айтылып жатқанын, жалпы айтқан-
да, күнделікті өмірдің есебін білмей-
тін болып шыққан. Соның салдарынан 
жұмыссыздық, өндірістегі апат, жазата- 
йым оқиғалар, жарақат алулар көбейіп 
кеткен. Жалпы, барлық зерттеушілердің 
болжамы бойынша адамдардың сауат-
сыздық деңгейінің артуы, оларға дұрыс 
білім беріп, тиянақты оқытпаудан, оқыр-
ман болуға үйретпеуден болған көрінеді. 
Сақтанбау, ұқыпсыздық, байқаусыздық, 

апаттар: мұның бәрі ережені дұрыс оқы-
мағандықтан, түсінбегендіктен, санаға 
сіңірмегендіктен орын алып отыр. Ма-
мандардың айтуынша, сауатсыздық дерті 
адамға кішкентай кезінен бастап жұғады 
екен. Әсіресе, бүлдіршінді жазу мен оқуға 
баули бастаған 1-ден 3-сыныпқа дейінгі 
аралықта пайда болады. Яғни, үшінші сы-
нып оқушысы ешқашан кітапханаға бар-
маса, оқулықтан басқа ешқандай кітап 
оқымас тағы бір ертеңгі сауатсыздың 
дүниеге келгені. Ғалымдардың айтуын-
ша, 8-сыныптан бастап оқушылардың 60 
пайызының өз бетімен жазып-оқуға де-
ген ынтасы жоғалады екен. Тіпті түлек-
тердің үштен бірінің оқуға мүлдем құлқы 
болмайтын көрінеді. Елбасы дұрыс айта-
ды, «білім беру тек қана оқытумен ғана 
шектелмей, оны керiсiнше, әлеуметтiк 
адаптация процесіне бейiмдеу қажет». 
Сонымен, функционалдық сауаттылық 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылықтың 
алатын орны мен маңызы туралы айтылған. Қазіргі жаһандану заманының ағымына 
сай  ақпараттық технологиялар мен ғылым жетістіктеріне ілесе отырып, жасына 
қарамай үнемі білімін жетілдіру арқылы алған білімін күнделікті өмірде пайдалана 
білу - алдыңғы қатардағы маңыздылыққа ие болып отыр. Осы жердегі басты мақсат 
- зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматты қалыптастыру, оның 
әлеуметтік тұрғыдан бейімделушілігін арттыру. Осындай азаматтың ең басты 
қасиеттеріне белсенділік,  шығармашылық тұрғыда ойлау, дұрыс және тез арада 
шешім қабылдай алу, өз кәсібін дұрыс таңдау, өмір бойы білім алуға дайын тұруы 
жатады. 

Осы қасиеттердің барлығы қосыла келе функционалдық дағдылар болып 
қалыптасады.

Түйін сөздер: функционалдық сауаттылық, ақпараттық технологиялар, 
шығармашылық ойлау.

ҒТАМР 14.15.07

А.И. САПАРОВ 
Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-интернат
Павлодар қ., Қазақстан

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ 
БЕРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ
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дегеніміз не? Функционалдық сауат-
тылық дегеніміз – адамдардың әлеу- 
меттік, мәдени, саяси және экономика-
лық қызметтерге белсене араласуы, яғни 
бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағы-
мына, жасына қарамай ілесіп отыруы, 
адамның мамандығына, жасына қарамай 
үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы 
басты мақсат жалпы білім беретін мек-
тептерде Қазақстан Республикасының 
зияткерлік, дене және рухани тұрғы-
сынан дамыған азаматын қалыптасты-
ру, оның әлемде әлеуметтік бейімделуі 
болып табылады. Мұндағы басшылыққа 
алынатын негізгі бағыттары: 

- белсенділік; 
- шығармашылық тұрғыда ойлау; 
- шешім қабылдай алу; 
- өз кәсібін дұрыс таңдай алу;
- өмір бойы білім алуға дайын тұруы 

болып табылады. 
Бұл функционалдық дағдылар мектеп 

қабырғасында қалыптасады. 
Осыған орай, Ұлттық жоспарда функ-

ционалдық сауаттылықтың төрт негізгі 
механизмін бөліп көрсетеді.

Оның бірінші механизмі – оқыту 
әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі 
жаңарту / МЖМБС - мемлекеттік стан-
дарт/. Ол үшін мұғалім оқушының бойы-
на әлеуметтік ортаға бейімделуіне, алған 
білімін практикалық жағдайда тиімді 
пайдалана алатындай негізгі құзырет-
тіліктерді сіңіруі керек.

Олар:
- басқарушылық – проблеманы шешу 

қабілеті; 
- ақпараттық – ақпарат көздері 

арқылы үнемі білімін көтеріп отыруы, сол 
арқылы танымдық қабілетін ұштау;

- коммуникативтік - қазақ, орыс, ағыл-
шын тілінде ауызша, жазбаша қарым-қа-
тынас жасау;

- әлеуметтік – қоғамда, өзі өмір сүр-
ген ортада іс-әрекет жасай алу қабілеті;

- тұлғалық – өзін жеке тұлға ретінде 
қалыптастыруға, қажетті білім, білік, дағ-
дыларды игеру, болашақта өзі таңдаған 

кәсібін өзі анықтау, оның қиыншылығы 
мен күрделілігіне төзімді болу; 

- азаматтық /қазақ халқының салт-
дәстүрі, тарихы, мәдениеті, діні мен тілін 
терең меңгеріп, Қазақстанның өсіп өр-
кендеуі жолындағы азаматтық парызын 
түсінуі; технологиялық – ақпараттық тех-
нологияларды, білім беру технологиялар-
ды сауатты пайдалану;

Оқушы осы аталған негізгі құзырет-
тіліктермен қатар пәндік құзыреттілік-
терді /әр пәннің мазмұны арқылы/ мең-
геруі тиіс. 

Елбасы Н. Назарбаев оқулық мәсе-
лесіне де ерекше тоқталған болатын. 
Оқулықтың мақсаты, міндеті, мазмұ-
ны, құрылымы функционалдық сауат-
тылықтың құзыреттілігіне сай жазылуы 
тиіс. 

Ұлттық жоспарда көрсетілген функцио- 
налдық сауаттылықтың екінші бағыты - 
оқу нәтижелерінің бағалау жүйесін өзгер-
ту. Қазіргі біз қолданып отырған жүйеде  
5, 4 және 3 деген бағаларды не үшін қо-
юға болатыны нақты анықталмаған. Баға-
лау жүйесі функционалдық сауаттылықта 
сырттай бағалау және іштей бағалау бо-
лып бөлінеді. Іштей бағалау – оқу пәні бо- 
йынша оқыту сапасын диагностикалау. Ал 
сырттай бағалау – әрбір деңгейді аяқтау 
бойынша білім алушының оқу жетістік-
терінің нәтижелері /ҰБТ, ОЖСБ-ВОУД/. 
Критериалды бағалау жүйесі енгізілді. 
Функционалдық сауаттылықтың келесі 
бір бағыты – ата-аналардың балаларды 
оқыту мен тәрбиелеуге белсенді қаты-
суын қамтамасыз ету. Ата-ананың бо-
рышы бала бойына жас кезінен адами 
құндылықтарды дарытып, саналы өмір 
сүруге баулу. Ата-ана баласының функ-
ционалдық сауаттылығын дамыту үшін 
мұғалімдерімен тығыз байланыс жасау 
керек. Ата-ана баласының ерекше қасие- 
тін тану, түсініп қол үшін беру, олардың 
қабілетін дамыту, бойына рухани құн-
дылықтарды қалыптастыру, жағымсыз 
мінез-құлық, әдеттерден арылтуға көмек 
беруі керек. Ата-ананың бойында да фук-
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ционалдық сауаттылық болуы тиіс. Бұл 
үшін мемлекет жаңа әдістемені әзір-
леуге кірісті. Осы әдістеменің негізінде 
ата-аналарға арналған семинарлар мен 
тренингтер өткізіледі. Аталған жұмысқа 
Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) және аза-
маттық қауымдастықтың басқа да сек-
торлары белсенді тартылады. Бұл жерде-
гі тағы бір басты бағыт – қосымша білім 
беру жүйесін дамыту. Ұлттық жоспарда 
оқушылар сарайы, музыка мектептері, 
жас техниктер мен натуралистер станция- 
лары жұмыстарын түбегейлі өзгерту қа-
растырылған. Қазақстанның тарихында 
алғаш рет аталған ұйымдардың матер- 
иалдық техникалық базасы жаңартыла-
тын болады. Оқытудың жаңа технологи-
ялары мен интерактивтік, инновациялық 
формалары енгізілетін болады. Олар: 
балалар интерактивті парктері (ғылыми 
қалалар), технопарктер, балалар мұра-
жайлары, ғылыми үйірмелер және т.б. Бұл 
шығармашылық пен инновацияға де-
ген қызығушылықты арттырады. Мұндай 
оқыту жүйесі баланың санасына әлеу- 
меттік тұрмысына, төңіректегі әлемге 
терең көзбен қарап үйреніп, жолығатын 
қиын мәселелерді оңай шешетін бола-
ды. Бұрынғыдай мектептен шыққан соң 
бала үйренген білімін ұмытып қалмай-
ды, қайта өмірде пайдаланатын болады.
Ұлттық жоспарды іске асыру барысында 
2017 жылға қарай қазақстандық мектеп 
оқушыларының функционалдық сауат-
тылығын дамыту үшін мынадай жағдай-
лар жасалатын болады:

- ғылыми-зерттеу жағынан қамтама-
сыз етеді;

- білім беру мазмұнын жаңартады, 
оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етеді;

- мектеп оқушыларының білім сапа-
сын бағалау және оған мониторинг жүр-
гізу жүйесі енгізіледі;

-материалдық-техникалық базасы 
жаңартылып, нығайтылады. 

Жалпы алғанда, Ұлттық жоспарды 
жүйелі және одан әрі іске асыру Қа-
зақстанның ұлттық білім беру жүйесінің 

бәсекеге қабілеттілігін және функцио-
налдық сауаттылығының дамуына мүм-
кіндік береді. 

Егеменді еліміздің халық 
шаруашылығын дамытудың маңызы, 
оның материалдық-техникалық базасын 
нығайтудың өзекті проблемаларын 
шешудегі, қоғамдық өндірістің 
тиімділігін арттырудағы, еңбекшілердің 
материалдық және мәдени деңгейін 
көтерудегі биология ғылымының маңызы 
мен рөлі өте зор. Себебі жаратылыстану 
ғылымдар жүйесінде биология айрықша 
орын алады. Биологияның ерекшелігі 
– ол қазіргі кездегі табиғатты, ондағы 
тіршілікті түсіну ғылымдарының негізі. 
Биология сабағында оқушыларға 
нақты мысал келтіре отырып, олардың 
алған білімдері маңызды практикалық 
мәселелерді шешуге қажет екендігін 
түсіндіру қажет. Мысалы, 8-сыныптағы 
биологияның «Анатомия» курсында өтетін 
«Тыныс алу жүйесі» тарауында «Жасанды 
тыныс алу әдіс-тәсілдері» тақырыбының 
теориялық негіздемесін ғана біліп 
қоймай, оны практикада, яғни төтенше, 
жазатайым, т.б жағдайларда қолдану 
негіздерін көрсету келешектегі өмірде 
барынша маңызды, яғни мектепте алған 
білімдері арқылы оқушылар адамның 
өмірін сақтап қалу әдістеріне үйренеді. 
Бұл сыныптағы биология адам ағзасын 
зерттейді, сондықтан өз ағзасының 
құрылысын, жекелеген мүшелер 
мен мүшелер жүйесінің атқаратын 
қызметін танып білу оқушылардың 
қызығушылығын арттырып, зияткерлік 
пайымдауына (мысалы, жүйке жүйесі 
барлық тірі ағзаларда болғанымен, не 
себепті адамда ол барынша күрделі, 
осындай күрделілік тек қана адамға 
тән ойлау, сана-сезім, сөйлеу сияқты 
қасиеттердің дамуына қалай әсер етеді) 
және қиялының дамуына (мысалы, мидың 
шамамен небары 5-8% ғана жұмыс істейді 
екен, егер бұл көрсеткіш 20%-ға артса не 
болады) септігін тигізіп, осы тұрғыдан 
өсіп-өркендеуіне оңтайлы әсер етеді. 
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Олар қоршаған ортада және адамның 
тіршілігінде жүріп жатқан заңдылықтар 
мен процестер туралы білімді игеру, 
күрделі емес тәжірибе-эксперименттік 
мәселелерді шешу, салауатты өмір салты 
түсінігін меңгеру, оқыған материалға 
талдау жасап, жіктеп, кесте, сызбанұсқа-
лар құрып үйрену, ақпаратпен жұмыс 
істеудің түрлі тәсілдерін оқып үйрену, 
алғашқы медициналық көмек көрсету 
әдістерін игереді және ол туралы білім 
қалыптастырады. Нақты бір сабақтағы 
әрекетті мысал ретінде келтіретін болсақ, 
алғашқы медициналық көмек көрсету 
тәсідерін үйрену барысында оқушылар 
оның қандай жағдайда қалай қолдануын 
есте сақтауға тырысады. Ол үшін сын 
тұрғысынан ойлау стратегиясын қолдану 
өте тиімді. Мысалы суға кеткен адамға 
қандай алғашқы көмек шараларын 
көрсетуге болады деген сауалға жауап 
беру үшін олар кестенің сол жағына, яғни 
ішіне жасанды тыныс алу түрлерін, суды 
өкпеден шығару, жүреккке тікелей емес 
уқалау жасау әдістерін жазып толтырады, 
ал оң жағына, яғни сыртына осы жағдайға 
қатысы жоқ іс-шаралар ретін жазады. 
Сабақ соңында алған білімдерін іс-
тәжірибе жүзінде көрсетіп (манекеннің 
көмегімен), бейнефильм көру арқылы 
жинақтап, рефлексия жасайды. Міне, 
осылайша келешектегі өмірде оқушы 
өз бойында алғашқы жәрдем көрсету 
дағдысын қалыптастырады.

Білім берудің құрылысын, 
оқушылар мұғалім берген мақсаттарды 
түсінетіндей, қабылдайтындай етіп 
құру керек және оқушы мұғалім қойған 
мақсатты белсенді жүзеге асырушы 
болуы тиіс. Оқушылардың білімге 
ықыласын, қызығушылығын арттырудың 
ең жақсы жолының бірі – сабақта 
ойындарды қолдану. Ойын – әрқашан 
аз ғана білім бола отырып, баланы білім 
алуға, еңбекке дайындайды. Ойынды 
алданыш және жеңіл көңіл көтеру деп 
ойлайтындар биология сабағында 
мынадай әдіс тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың сабаққа ынтасын арттыра 
отырып, білім сапасын жетілдіріп, сауатты 
болуға дағдыландырады. «БББ» кестесінің 
алғашқы екі кестесін, яғни «не білемін», 
«не білгім келеді» деген бағандарды 
оқушылар жаңа тақырып басталмас 
бұрын толтырады. Жаңа білімнің маған 
берер пайдасы қандай болмақ деген 
сұрақтарға жауап беруге ұмтылады. 
Кластерлер («жүзімнің шоқтары» деген 
мағынада), идеялар мен ақпараттардың 
арасындағы байланыстарды айқындауға 
арналған жазба кестелер. Негізгі тақырып 
немесе тірек тақтаның ортасындағы 
шеңберге жазылады да, одан туындаған 
тақырыпшалар оның жан-жағына 
жазылып, шеңберленеді, оқушылар 
оларды бір-біріне қосады да, өзара 
байланыстырып әңгімелейді. Мысалы: 
ойлан, жұптас, пікірлес – оқушыларға 
қандай да болмасын сұрақ, тапсырма 
берілгеннен кейін оларды тыңғылықты 
орындауға бағытталған тәсіл. Тақтада 
сұрақ, тапсырма жазылғаннан кейін 
әрбір оқушы жекеше өз ойлары мен 
пікірін берілген уақыт ішінде қағазға 
түсіреді. Содан кейін оқушы жұбымен 
бірге жазғанын талқылайды, пікірлеседі. 
Мұғалім 2-3 жұпқа өз пікірлерін 
бүкіл сыныпқа жариялауын сұрайды. 
Еркін жазу – оқушылардың тақырып 
бойынша өз ойларын қағазға түсіруді 
талап ететін тәсіл. Оқушылар берілген 
уақыт аумағында тоқтамай жазуы 
керек. Сабақтың негізгі бөлімінде 
мұғалім оқушыларға білім алудың 
белсенді тәсілдерін ұсынып, олардың 
өздігінен жаңа мәліметті жан – жақты 
қарастырып, зерттеп, игеруіне мүдделі. 
Оқушылар жекелей, жұппен, топпен жаңа 
ақпаратпен танысып, ол туралы өзіндік 
пікір қалыптастырады.

ТҰЖЫРЫМДАР
Сонымен, функционалдық сауаттылық 

– адамның сыртқы ортамен қарым-
қатынасқа түсе алу қабілеті және сол 
ортаға барынша тез бейімделе алуы мен 
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қарым-қатынас жасай алу деңгейінің 
көрсеткіші. Олай болса, функционалдық 
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени 
ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 
саналатын және оның әлеуметтік қарым-
қатынас жасауын қамтамасыз ететін 
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан 
құралады. Ал кең мағынасында ол тек 
білік пен білімділік әлеміне барудың 
жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің 
немесе жеке адамдар тобының мәдени 
және әлеуметтік дамуының өлшемі. 
Осындай сапалық сипаты тұрғысынан 
қарағанда функционалдық сауаттылық 
жеке адамды дамытудың тетігі ретінде 

қолданылады. Сондықтан теория мен 
практиканың байланыста болуын 
қамтамасыз ету үшін әрбір пән бойынша 
берілетін білімнің мазмұны мен көлемін 
анықтағанда теориялық қағидалардың, 
заңдылықтар мен ережелердің, яғни 
ұғымдық-ақпараттық материалдардың 
бала өмірінде кездесетін түрлі 
проблемалық мәселелерді шешуге 
көмегі тиетіндей, бала оны қолдана 
алатындай практикалық маңызы 
ескерілуі тиіс. Сондай-ақ, оқушылардың 
оқу материалын тек жаттап қана алмай, 
оның мән-мағынасын терең түсінуін 
қамтамасыз ету міндетті болып саналады.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение функциональной грамотности в 
современной системе образования. Идя в ногу с достижениями информационных технологий 
и науки в нынешнюю эпоху глобализации, способность применять полученные знания в по-
вседневной жизни, независимо от возраста, имеет первостепенное значение. Основная цель 
- сформировать интеллектуально, физически и духовно развитого гражданина, повысить его 
социальную адаптивность. Основные качества такого гражданина - активность, творческое 
мышление, способность принимать правильные и быстрые решения, правильный выбор про-
фессии, готовность к обучению на протяжении всей жизни. Когда все эти качества сочетают-
ся, они становятся функциональными навыками.

Ключевые слова: функциональная грамотность, информационные технологии, творческое 
мышление. 

Abstract.The article discusses the role and importance of functional literacy in the modern education 
system. Keeping up with the achievements of information technology and science in the current era 
of globalization, the ability to apply the acquired knowledge in everyday life, regardless of age, is 
of paramount importance. The main goal here is to form an intellectually, physically and spiritually 
developed citizen, to increase social adaptability. The main qualities of such a citizen are activity, 
creative thinking, the ability to make the right and quick decisions, the right choice of profession, 
readiness for lifelong learning. When all these qualities are combined, they become functional skills.

Кeywords: functional literacy, information technologies, creative thinking.



№
2,

 2
02

1
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / THE THEORY AND PRACTICE OF TEACHING

44

КІРІСПЕ
Кәсіби құндылықтар білім берудің 

ажырамас бөлігі және олар мұғалім-
дердің оқыту процесіндегі іс-әрекеті 
мен білім алушылармен өзара әрекет-
тесуінде көрініс табады. Білім алушы-
лар  күнделікті уақытының көп бөлігін 
мұғалімдермен өткізеді және бұл олар-
дың құндылық бағдарын дамытуға әсер 
етудің маңызды мүмкіндіктері болып та-
былады. Мұғалімнің рөлі құндылықтар-
ды шынайы қалыптастырушысы, себебі 
білім беру практикасы мұғалім мен білім 
алушы арасындағы қарым-қатынасқа не-
гізделген.

Кәсіби білім берудің бағыты өзін-өзі 
бағалау процесі арқылы анықталатын 
жүйелі рефлексия мен болжамды әсер 
үнемі оқу процесімен байланысты болуы 
тиіс.

Жеке тұлғаның бойында құндылық 
бағдар жүйесінің болуы маңызды. Тұлға-
лық құндылықтар белгілі бір қызметті жү-
зеге асыруда тұлғаның ішкі дайындығын 
анықтайды және  оның даму бағыттарын 
көрсетеді. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
адам үшін құндылықтар жүйесі оның да-
муының белгілі бір векторы болып табы-
лады. Әр адамның құндылық әлемі ора-
сан зор [1]. 

Кәсіби құндылықтар мұғалімнің кәсі-
би қалыптасуына көмектеседі:

-  кәсіби қатынастар мен тәжірибеде 
көрініс табатын кәсіби құндылықтар;

-  мұғалімнің кәсібилігі және жеке 
басының негізін құрайтын кәсіби құн-
дылықтар мен тәжірибе арасындағы бай-
ланыс;

-  кәсіби іс-әрекеттер туралы ақпарат.

Андатпа. Осы мақалада кәсіби маман үшін кәсіби құндылықтарды бойына сіңірудің 
маңыздылығы зерделенген. Негізгі кәсіби құндылықтарды қалыптастыру лауазымына 
қарамастан барлық мұғалімдерге тән. Мұғалімнің бойында танымдық және 
мотивациялық саласына қатысты педагогикалық білімі, дағдылары, кәсіби маңызды 
қасиеттері болуы оның кәсіби дайындығын көрсетеді. 

Ғылыми білім құндылық ретінде мұғалімнің өзін-өзі дамытуына, өзін-өзі жүзеге 
асыруына мүмкіндік береді, мұғалімнің ғылыми-танымдық қызығушылығы білім 
алушының танымдық белсенділігін қалыптастырудың «қозғаушы күші» болып 
табылады.

Педагогтің әлеуметтік құндылықтары жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде 
қоғамның барлық мүшелері арасындағы руханилықты, еркіндікті, теңдікті дамытуға 
бағытталған.

Түйін сөздер: кәсіби тұлғалық құндылық, кәсіби өзін-өзі бағалау, әлеуметтік 
әділеттілік, ашықтық, кәсіби міндет. 
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Кәсіби құндылықтар мұғалімнің кәсі-
билігі мен шеберлігін зерттейді.  

Кәсіби құндылықтарды қалыптас- 
тыруда кәсіби құндылықтарға қатысты 
рефлексивті сұрақтарды жеке немесе 
ұжымдық түрде қолдануға болады:

- кәсіби құндылықтар мұғалімнің пе-
дагогикалық тәжірибесі негізінде қалай 
көрінеді?

- кәсіби құндылықтар мұғалімнің жеке 
басына және кәсібилігіне қалай көмекте-
седі?

Алайда өмірдің негізгі салаларын-
дағы қызметті анықтайтын  «негізгі кәсі-
би» құндылықтар бар. Кәсіби маман үшін 
кәсіби құндылықтарды бойына сіңіру 
маңызды. Мұғалімдердің кәсібилігі мен 
шеберлігі кәсіби құндылықтарға негіз-
делген. Кәсіби құндылықтарға: әлеумет-
тік әділеттілік, адалдық, сенім мен құрмет, 
кәсіби міндет жатады. Олар барлық кәсі-
би стандарттарда көрініс табады және 
лауазымға қарамастан барлық  мұғалім-
дер үшін маңызды болып табылады.

НӘТИЖЕЛЕРІ
Кәсіби құндылықтар біздің барлық 

кәсіби қарым-қатынасымыз бен тәжіри-
белерімізден байқалады. Құндылықтар 
мен тәжірибелер арасындағы байланыс 
мұғалімнің бүкіл қызметі барысында 
көрініс табады. Бұл сыни тұрғыдан ойлай 
алатын және қызығушылық таныта ала-
тын маман болудың маңызды бір бөлігі 
[2].

Жалған немесе мақтау сөздердің 
әсерінен құндылықтар жиі назардан 
тыс қалуы да мүмкін. Соның салдарынан 
кейде «Әлеуметтік әділеттілікке» немесе 
«Сенім» мен «Құрметке» адалдыққа мән 
берілмей, төмендеп жатады. Мұның бәрі 
практикада «өлшеу» және «дәлелдеу» 
үшін күрделі бағыттар болып табылады. 
Осыған байланысты құндылықтар жүй-
есінде маңызды болып табылатын тәсіл-
дерді анықтауға болады [3].

Олар:
-  құндылықтар туралы ойлану, іс 

жүзінде олардың нені білдіретінін, мағы-

насын түсіну және оларды өзін-өзі баға-
лау мен болашақ кәсіптік білім беруді 
жоспарлаудың маңызды бөлігі ретінде 
қарастыру.

-  Құндылықтар туралы ойлана оты-
рып, төмендегі екі маңызды сұраққа 
көңіл аудару:

1) мен кәсіби маман ретінде кіммін?
2) неліктен мен осылай ойлаймын не-

месе әрекет етемін?
Өзін-өзі бағалауда іс-әрекет бары-

сында құндылықтарды анықтау үшін 
көптеген тәсілдерді пайдалануға бола-
ды. Дегенмен, кейбір нақты бағыттар мен 
сұрақтарды анықтауда пайдалы тұста-
рын назарға аудару керек.

Өзін-өзі бағалау құралы
Құндылықтардың әрқайсысын алып 

және кәсіби жинақтаған тәжірибеге бай-
ланысты бірнеше рефлексивті сұрақтар 
қоюға болады. «Өзін-өзі бағалау шең-
бері» әдісін пайдалану құндылықтар ту-
ралы түсінуді қолдаудың пайдалы құра-
лы.

Өзін-өзі бағалау
Құндылықтарға қатысты кеңестер 

мен ұсыныстар өзін-өзі бағалаудың 
ерекшеліктеріне назар аударуға, кәсі-
би жаңару процесінің ажырамас бөлігін 
қамтамасыз етуге көмектеседі.

Кәсіби жаңару процесіне қатысу ая-
сында мұғалімдер контекске сәйкес ке-
летін кәсіби стандарттарды қолдана оты-
рып, өзін-өзі бағалауды жүргізуі тиіс.

Өзін-өзі бағалау әртүрлі формада бо-
луы мүмкін және кәсіби оқытудың түрлі 
кезеңдерінде орын алуы мүмкін. Сон-
дай-ақ, ол ақпарат беруге көмектесетін 
бірқатар дереккөздерді қамтиды. Стан-
дарттар негізгі бағдарлардың бірі болып 
табылады, бірақ басқа да дереккөздер 
өзін-өзі бағалаудың бір бөлігі болуы 
мүмкін, мысалы, кәсіби маманның жеке 
туындылары немесе мектеп/ бөлім/ ұй-
ымды жақсарту жоспарлары т.б.

Мысалы: «Өзін-өзі бағалау шеңбері» 
әдісі

«Құндылықтар»
Шеңберді пайдалану.
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Нұсқау: шеңбердің әр нүктесін ке-
зекпен қарастырыңыз. Сіз бұл туралы 
не білесіз немесе түсінесіз? Бұл сіздің 
тәжірибеңізге қалай енеді? Өзіңізді қа-
лай бағалайсыз? Неге? Не себепті солай 
ойлайсыз?

Әдіс барысында төмендегі мәселе-
лерді талдап, өз орныңызды белгілеңіз.

1. Негізгі аспектілер ретінде кәсіби 
және бірлескен іс-тәжірибеде үздіксіз 
зерттеуге, оқуға, кәсіби даму және көш-
басшылыққа ұмтылу;

2. Кәсіби қызметтің барлық аспек-
тілеріне қатысу, тәжірибеде білім беру 
қоғамдастықтарымен бірлесіп жұмыс 
жасау;

3. Қауіпті және қауіпсіз ортада моти-
вацияны ұстану және білім алушылар-
дың шабытын қолдау, оларды әлеуметтік, 
жеке тұлғалық  және білім берудің нақты 
қажеттіліктерін қамтамасыз ету;  

4. Мәдениетті дамыту үшін «Сенім» 
мен «Құрмет» негізінде әрекет ету;

5. Жеке және кәсіби көзқарастар мен 
сенімдер, құндылықтар мен тәжірибені 
жақсарту және қажет болған жағдайда 
трансформациялық өзгерістерге байла-
нысты сыни тұрғыдан зерттеу;

6. Жеке және кәсіби көзқарастар 
мен сенімдерді, болжамдар мен кәсіби 
тәжірибені байланыстырып сыни тұрғы-
дан зерттеу;

7. Барлық білім алушылардың 
құқықтарын құрметтеу және олардың 
бойындағы құқықтарына қатысты шешім 
қабылдауда және оқытуда адалдық, ба-
тылдық пен даналық және олардың әл- 
ауқатын қолдауда ашықтық көрсету;

8. Білім алушыларды оқу тәжірибесі 
мен нәтижелерін нақты шешім қабылдау- 
ға жетелеу, проблемаларды  жақсарту 
үшін адалдық көрсету;

9. Әлеуметтік жағдайды бағалау және 
құрметтеу, мәдени экологиялық әртүр-
лілік және жаһандық азаматтықты ынта-
ландыру;

10. Демократиялық қағидаттар-
ды ұстану және әлеуметтік әділеттілік 
ашықтық, инклюзивті және тұрақты сая-

сатты іс- тәжірибе арқылы орнату;
11. Әлеуметтік құндылықтарды 

тұрақтылық, теңдік және әділетті білім 
беруді қамту;

Құндылықтар белгіленген өзін-өзі 
бағалау шеңбері әдісінде стандарттар 
жиынтығына енгізілген құндылықтарды 
төмендегідей  сипаттауға болады:

-  әлеуметтік әділеттілік;
-  тұтастық;
-  сенім мен құрмет;
-  кәсіби міндет.
Олар әр түрлі элементтерге бөлінеді, 

осы берілген құндылықтарды зерттей 
отырып, сіз өзіңіздің қазіргі жағдайыңыз 
туралы тереңірек және мұқият ойлана 
аласыз.

Құндылықтар шеңберінің мақсаты:
- өз ойыңызды талдап, нақтылауға, ой-

ларыңызға, наным-сенімдеріңіз 
бен тәжірибеңізге құндылықтар қа-

лай әсер ететінін және қандай кәсіби 
білім мен іс-әрекеттер қабылдауға бола-
тынына мүмкіндік береді.

Төмендегі сұрақтар мен кеңестер 
сіздің құндылықтар туралы ойыңызды 
жүйелеу үшін пайдалы болуы мүмкін:

-  Мен құндылықтардың қай саласын 
ең қиын деп санаймын және неге? Не се-
бепті?

-  Менің құндылықтарым үнемі кәсіби 
қызметте көрініс таба ма? 

-  Оларды әрі қарай жүзеге асыруда 
қалай қолдануға болады?

-  Осы саладағы тәжірибеңізді қалай 
сыни тұрғыдан түсінуге болады? 

-  Осы салада одан әрі ілгерілеу үшін 
алғашқы қадамым қандай болуы керек?

-  Менің сыныбым немесе мектебім 
әділеттілік пен теңдік қағидаттарына не-
гізделген бе? Менің үлесім қандай?

-  Менің қазіргі тәжірибем қандай 
және оны қалай жақсартуға болады?

-  Білім алушыларға деген құрметімді 
қалай көрсетуге болады және оларға 
білім беру мен қажеттіліктер туралы 
шешім қабылдауға қалай бағыттай ала-
мын?

-  Әріптестеріммен қалай бірлесіп жұ-
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мыс істеймін және сыни көзқарас үшін 
қандай мүмкіндіктер жасай аламын? 
Оқытуда бірлесіп жұмыс істей алатын 
басқа серіктестерім бар ма? Олар кімдер 
болуы мүмкін?

-  Мен сыныптан немесе мектептен 
тыс араласатын жастарды сыни ойлауға 
шақыра аламын ба? Оны қалай жасай 
аламын?

-  Келесі 3-6 айда қандай әрекеттер 
жасаймын және мен негізгі мақсаттарға 
қалай қол жеткіземін? Келесі жылы мен 
осы салада қандай нәрсеге қол жеткізгім 
келеді? Жетістікке қалай жетуге болады?

Жеке тұлға ретінде ойлауға және 
мүмкін болатын әрекеттерге арналған 
сұрақтар.

Сізге белгілі бір құндылықтар сала-
сына назар аудару және осы саланы те-
реңірек зерттеу үшін осы сұрақты қолда-
ну пайдалы болуы мүмкін.

Сонымен қатар, сіз өзіңіздің тәжіри-
беңіздің немесе соңғы жобаңыздың бір 
ғана аспектісін қарастыра аласыз және 
құндылықтар сіздің әрекеттеріңізге қа-
лай енетінін қарастыруға көмектесетін 
төмендегі рефлексивті сұрақтарды қол-
дана аласыз.

Әлеуметтік әділеттілік
1. Жергілікті және жаһандық деңгей-

лерде тұрақтылықтың, теңдік пен әділет-
тіліктің білім беру және әлеуметтік құн-
дылықтарын қамти отырып, сондай-ақ 
болашақ және қазіргі ұрпақтың құқықта-
ры мен міндеттерін тану.

2. Жас, мүгедектік, жыныс және ген-
дерлік сәйкестілік, нәсіл, этникалық 
тиістілік, дін мен сенім бағдары бойынша 
әділетті, транспарентті, инклюзивті және 
тұрақты саясат пен тәжірибе арқылы 
демократия мен әлеуметтік әділеттілік 
қағидаттарын ұстану.

3. Барлық білім алушылар үшін әлеу-
меттік, мәдени және экологиялық әртүр-
лілікті бағалау, құрметтеу, сондай-ақ 
жергілікті және жаһандық азаматтық 
қағидаттары мен тәжірибесін ілгерілету.

4. Оқыту тәжірибесі мен нәтижелерін 
жақсарту үшін, сондай-ақ жарқын бола-

шаққа жету жолында білім алушыларды 
ынталандыру мақсатында білім беру-
дегі нақты мәселелерді шешуге деген 
ұмтылысты көрсету.

5. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала 
құқықтары туралы Конвенциясында бая- 
ндалған барлық білім алушылардың 
құқықтарын және олардың оқу тәжіри-
бесіне қатысты шешімдер қабылдауға 
қатысу, сондай-ақ олардың әл-ауқаты-
ның барлық аспектілерін дамыту мен 
қолдау құқықтарын құрметтеу. 

Осы мақсаттарға жету жолында кәсі-
би маман бойындағы құндылықтарды 
анықтау үшін төмендегі сұрақтар сыни 
ойлауға, өзіне-өзі есеп беруге, ойын жүй-
елеуге көмектеседі.

- Егер мен әлеуметтік әділеттілікті 
ұстанатын болсам, бұл менің сыныпта, 
оқушылармен, әріптестермен, мектеп қа-
уымдастығымен күнделікті қарым-қаты-
наста қалай көрінеді?

- Менің әрекеттерімнің негізінде әле-
уметтік әділеттілікке қатысты қандай 
болжамдар мен пікірлер жатыр?

- Менде әлеуметтік әділеттілікке қа-
тысты қандай қиындықтар болды?

- Егер мен екі жыл немесе бес жылдан 
соң адалдық пен әлеуметтік әділеттілікті 
өзімнің іс-тәжірибемнен, оқушыларым-
ның әріптестермнің бойынан қандай өз-
герістерді көруді қалаймын?

- Мен өзімнің бойымда болуы мүмкін 
теңсіздіктерді білемін бе? 

- Мен оларды қалай білемін? Бұл 
басқаларға қалай көрінуі мүмкін?

-  Осы мәселелер туралы қосымша 
ақпарат беру үшін мен білімімді қалай 
толықтырамын?

-  Жеке әдістерім мен болжамдарым, 
менің іс-тәжірибеме енген  бе? 

- Оны қалай жүзеге асыруға болады?
-  Менің бақылау қабілетімді шектей-

тін немесе кедергі келтіретін нәрселер 
бар ма? Ол қандай кедергілер?

-  Егер бәрі менің бақылауымда болса, 
мен басқаша қалай істер едім?

-  Мен іс-тәжірибемде аз да болса  
қандай өзгерістер жасай аламын?
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-  Мен әріптесімді сыни ойлауға қалай 
шақырамын немесе шақыра аламын ба?

2. Ашықтық  
1. Ашықтықты, адалдықты, батылдық 

пен даналықты көрсету.
2. Жеке және кәсіби көзқарастар мен 

сенімдерді сыни зерттеу.
3. Жеке және кәсіби көзқарастар мен 

сенімдер, құндылықтар мен тәжірибелер 
арасындағы байланыстарды жақсартуға 
және қажет болған жағдайда практика-
дағы трансформациялық өзгерістерді 
жүзеге асыруға сыни тұрғыдан зерттеу.

Осы мақсатта өз бойындағы құн-
дылықтарды зерделей отырып, төменде 
сыни ойлайтын сұрақтар берілген:

-  мен тәжірибемді өзгертуде өз бол-
жамдарым туралы ойлауға қаншалықты 
ашықпын?

-  мұны қолдау үшін не істеуім керек? 
Кішігірім бірлескен топта жұмыс істеу, 

оқу, зерттеу жүргізу туралы ойлануыңыз 
мүмкін.

-  мен басқалармен (немесе өзім-
мен) белгілі бір мәселелерді шешуге 
сенімді бола аламын ба? Бұл жағдайда 
маған не көмектесе алады? Мен қандай 
қиындықтар мен кедергілерге тап бола 
аламын? Оны қалай шешемін? Бұл үшін 
маған қандай дағдылар қажет?

-  менің ұстанымыма, білімім мен 
тәжірибеме қайшы келетін дәлелдеме-
лер болған кезде мен не сеземін? Мен 
неге солай ойлаймын?

-  егер мен өз нанымдарым мен бол-
жамдарым бойынша зерттегім келетін 
бір сала болса, бұл не? Қандай сала? Мен 
нені білгім келеді? Неліктен бұл мен үшін 
маңызды деп ойлаймын?

-  мен бұл саланы зерттеген болсам, 
ол үшін не істер едім? 

Енді не істегіңіз келетіні туралы 
қысқаша әрекет жоспарын жасаңыз және 
біртіндеп төменнен бастағаныңыз дұрыс, 
өйкені әлемді бір мезетте өзгерте алмай-
сыз!

-  мен кәсіби білімімді қалай жетіл-
діре ала аламын? Неліктен және бұл 
маған қаншалықты пайдалы болар еді?

3. Құрмет пен сенім
1. Құрмет пен сенім мәдениетін дамы-

ту үшін әрекет етіңіз, мысалы, мектептегі 
әріптестеріңізге және оқу-тәрбие про-
цесінде және одан тыс жерлерде білім 
алушылардың өміріне әсер ететін бар-
лық адамдарға сенім мен құрмет көрсету.

2. Барлық білім алушылар үшін 
қамқор және жанашырлық таныту,  этнос- 
тық және әл-ауқатты жағдайды түсіну 
арқылы қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету.

3. Білім алушылардың мотивациясы 
мен шабытына бейімділігін көрсете оты-
рып, олардың әлеуметтік және экономи-
калық мәнмәтінін, оқытудың даралығы 
мен нақты қажеттіліктерін мойындай 
отырып, оқу барысындағы кедергілерді 
назарға алу.

Сіздің қарым-қатынасыңыз және 
басқа адамдармен қарым-қатынасыңыз 
туралы ойланыңыз.

Әріптестер мен сыртқы серіктестер:
-  мен адамдармен қандай қарым-қа-

тынастамын?
-  мен бәріне бірдей қараймын ба? 

Неліктен және қалай?
-  жұмыс істеу барысында менімен тез 

қарым-қатынасқа түсетін адамдар бар 
ма? Неліктен олай?

-  кейбір адамдармен басқаша қалай 
қарым-қатынас жасай аламын? 

Мұның мәні неде болуы мүмкін?
-  мен басқалардың білімі мен белсен-

ді іс-әрекетіне сеніммен қарап, құрмет-
теймін бе? Бұл менің олармен қарым-қа-
тынасымда қалай әсер етеді?

Білім алушыларды қолдау:
-  мен барлық оқушыларға қолдау көр-

сететін адамдарды бағалаймын ба? Қан-
дай мағынада бағалаймын? Кімді қолдау 
қиын? Неліктен? Маған осы адамдармен 
жұмыс істеуге көмектесу үшін тағы бір 
нәрсені білуім керек пе? Қалай? Өзара 
іс-әрекетте басқаша болуы мүмкін бе?

4. Кәсіби міндет
1. Кәсіптік практиканың барлық 

аспектілеріне қатысу және білім беру 
қауымдастықтарының барлық мүше-
лерімен ынта-жігермен, бейімділікпен 
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және сындарлы сыншылдықпен алқалы 
жұмыс атқару.

2. Үздіксіз зерттеуді, оқытуды, кәсіби 
дамуды және көшбасшылықты кәсібилік 
пен бірлескен іс-тәжірибенің негізгі 
аспектілері ретінде ұстану.

Кәсіби құндылықтарды зерделеуге 
төмендегі сыни сұрақтар:

-  мен бірлесіп жұмыс істеуді маңызды 
деп санаймын ба? Неге? Не себепті олай 
ойлаймын? 

-  бірлескен іс-әрекет қаншалықты 
тиімді көрінеді?

-  нашар іс-тәжірибе ол қандай?
-  мен бірлескен іс-әрекеттерде қан-

шалықты жақсы мүмкіндіктер бере ала-
мын?

-  мен басқаша қалай жасай аламын?
-  әріптестеріммен бірге жұмыс жаса-

уымды дамытуға көмектесу үшін не істей 
аламын?

-  мен бұны маңызды деп санаймын 
ба? Неліктен? Не себепті олай ойлай-
мын?

-  мен іс жүзінде зерттеу деген не 
екенін түсінемін бе? Қалай?

-  мен зерттеуге қалай адалмын? Бұл 
менің іс-тәжірибемде қалай көрініс таба-
ды? Мен басқаша не істей аламын?

-  мен оны дамыту үшін кіммен жұмыс 
істей аламын?

-  мен қандай біліммен айналыса 
аламын? Мен кәсіби білімімді қалай 
жетілдіре аламын? Неліктен? Бұл мен 
үшін қаншалықты пайдалы, қаншалықты 
маңызды?

Мұғалім бойындағы құндылық 
ол – өзінің қызметіне материалдық 
игілік ретінде ғана емес, сонымен қа-
тар адамдардың мамандыққа руха-
ни-адамгершілік қатынасы мен өзінің 
қызметінің әлеуметтік маңыздылығын 
түсінуі болып табылады.

Әлеуметтік әділеттілікті педагоги-
калық ұжымның құндылықтары ретін-

де топтық құндылықтарға жатқызуға 
болады, өйткені мұғалімдер ұжымдағы 
туындаған жағдайларға объективті түрде 
қарап, мәселелерді дұрыс шешуі керек. 
Мұғалім, оқушыларды әділеттілікке үй-
ретумен қатар оларға үлгі болуы керек.

Қорытынды
Кәсіби еңбек мұғалімдер үшін құн-

ды. Еңбектің шығармашылық сипаты, бе-
дел, оқушылармен жұмыс істеуге деген 
ынталық, белсенділік пен сүйіспеншілік.  
Мұғалімнің бойында танымдық және мо-
тивациялық саласына қатысты педагоги-
калық білімі, дағдылары, кәсіби маңызды 
қасиеттерінің болуы оның кәсіби дайын-
дығын көрсетеді [4]. 

Ғылыми білім құндылық бола алады, 
өйткені ол мұғалімнің өзін-өзі дамытуы-
на, өзін-өзі жүзеге асыруына мүмкіндік 
береді, мұғалімнің ғылыми-танымдық 
қызығушылығы білім алушының таным-
дық белсенділігін қалыптастырудың 
«қозғаушы күші» болып табылады.

Педагогтің әлеуметтік құндылықтары 
жалпыадамзаттық құндылықтар ақиқат, 
жақсылық, сұлулық т.б. болып табылады, 
олар бүкіл адамзат үшін маңызды, қоғам-
ның барлық мүшелері арасындағы ру-
ханилықты, еркіндікті, теңдікті дамытуға 
бағытталған [5].

ҚОРЫТЫНДЫ
Осылайша, педагог білім беру про-

цесінің негізгі тұлғасы және білім алушы-
лардың құндылық бағдарының қалып-
тасуына ықпал етуші. Қазіргі уақытта 
мұғалімнің педагогикалық құндылықтар 
жүйесін қолдануы маңызды және оның 
қызығушылықтары мен мінез-құлқы пе-
дагогикалық қызмет саласындағы көзқа-
расы мен мотивациясына тән, өйткені 
олар педагогтің жеке тұлғасын  қалып-
тастыруда негізгі рөл атқарады, адамның 
мінез-құлқын реттеудің жоғары деңгейі 
ретінде әрекет етеді.
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Аннотация. В данной статье изучена важность привития профессиональных ценно-
стей педагогу. Формирование основных профессиональных ценностей присуще всем учи-
телям независимо от должности. Наличие у учителя педагогических знаний, умений, про-
фессионально значимых качеств, относящихся к познавательно-мотивационной сфере, 
свидетельствует о его профессиональной подготовленности.

Научное знание как ценность позволяет учителю саморазвиваться, самореализовать-
ся, научно-познавательный интерес учителя является «движущей силой» формирования 
познавательной активности обучающегося.

Социальные ценности педагога направлены на развитие духовности, свободы, равен-
ства между всеми членами общества на основе общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: профессиональная личностная ценность, профессиональная самооце-
нивание, социальная справедливость, открытость, профессиональная обязанность.

Abstract. This article examines the importance of instilling professional values into teacher. 
The formation of basic professional values is inherent in all teachers, regardless of their position. 
The presence of the teacher’s pedagogical knowledge, skills, and professionally significant qualities 
related to the cognitive and motivational sphere indicates his professional readiness.

Scientific knowledge as a value allows the teacher to self-develop, self-actualize, the scientific 
and cognitive interest of the teacher is the «driving force» of the formation of the cognitive activity 
of the learner.

The social values of the teacher are aimed at the development of spirituality, freedom, equality 
between all members of society on the basis of universal values.

Keywords: professional personal value, professional self-assessment, social justice, openness, 
professional duty.
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Аннотация. В данной статье проанализированы различные подходы к организации 
научно-исследовательской работы обучающихся школ. Рассматриваются 
особенности организации учебно-исследовательской работы обучающихся в 
условиях цифровизации образования. На основе анализа опыта учителей-практиков 
представлены практические рекомендации по организации учебно-исследовательской 
работы обучающихся школ. 

Ключевые слова: учебное исследование, учебно-исследовательская работа 
обучающихся, цифровизация образования, STEM образование. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательская работа 

обучающихся является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в об-
щеобразовательной школе. В условиях 
стремительного развития современной 
науки и цифровой технологии, определя-
ющих стиль жизни ХХI века и влияющих 
на образ мышления и поведения людей, 
научно-исследовательская работа обуча-
ющихся школ требует пересмотра подхо-
дов и методов ее организации. 

В наши дни цифровые модели и ин-
струменты предоставляют большие воз-
можности для организации научно-ис-
следовательской работы учащихся школ, 
превратив идею «ребенок – строитель 
собственного интеллектуального мира» в 
реальность. Разнообразие современных 
цифровых образовательных ресурсов 
дает возможность обучающимся изучать 
и исследовать разные явления, создавать 
модели и экспериментировать, исполь-
зуя собственный интеллектуальный по-
тенциал. 

Один из создателей ЛОГО (языка про-
граммирования, разработанного в обра-
зовательных целях для обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста основным концепциям про-
граммирования) - С. Пейперт в своих на-
учно-экспериментальных исследованиях 
доказывал, что ребенок научится что-то 
делать только после того, когда он поймет, 
как это делается и только после выработ-
ки такого понимания будут достигнуты 
желаемые результаты. Представление о 
мире и свой интеллектуальный мир ре-
бенок создает сам, постепенно узнавая 
новое на основе изучения и исследова-
ния окружающего его мира. Предложен-
ная в свое время С. Пейпертом стратегия 
формирования практических навыков в 
процессе обучения подразумевала сде-
лать доступным и очевидным даже для 
детей тот факт, что овладение физически-
ми навыками во многом происходит как 
построение новой научной теории [1].
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МЕТОДОЛОГИЯ
Вопрос о целесообразности прове-

дения научно-исследовательских работ 
в школе достаточно часто обсуждается в 
научной и научно-методической литера-
туре, и нередко ведутся споры о парал-
лелях и различиях научного и учебного 
исследования. 

На нормативно-правовом уровне 
понятийный аппарат научного исследо-
вания определен Законом Республики 
Казахстан «О науке». Законом научная 
деятельность определена как деятель-
ность, направленная на изучение окру-
жающей действительности с целью 
выявления свойств, особенностей и зако-
номерностей, присущих изучаемым объ-
ектам, явлениям (процессам) и использо-
вание полученных знаний на практике 
[2]. 

Как исследовательская деятельность, 
научное и учебное исследование имеют 
разные целевые установки. Научное ис-
следование (прикладное, фундаменталь-
ное, стратегическое) – это вид исследова-
тельской деятельности, направленный на 
получение новых объективных научных 
знаний, проверку научных гипотез, уста-
новление закономерностей развития 
природы и общества, научного обобще-
ния и обоснования. 

Учебное исследование рассматрива-
ется как деятельность, ориентированная 
на образовательные результаты, и на-
правлена на формирование исследова-
тельских навыков и развитие исследова-
тельского типа мышления у учащихся. 

Однако научные методы исследова-
ния, основная инфраструктура и этапы 
организации научно-исследовательской 
работы, используемые в научных и учеб-
ных исследованиях во многом идентичны 
и сопоставимы. Многие исследователи, 
изучающие аспекты научно-исследова-
тельской работы учащихся, справедливо 
отмечают, что «сущность метода научных 
исследований есть обучение становле-
нию личности, вовлеченной в научно-по-

знавательное отношение к миру, через 
исследование себя, мира и себя в мире. 
Говоря о сущности метода научных ис-
следований, мы имеем, прежде всего, в 
виду целенаправленное посредством 
него обучение и воспитание тех моло-
дых людей, которым предстоит работать 
в сферах производства знаний. Речь идет 
о формировании особого исследователь-
ского интеллекта личности и ее особой 
социокогнитивной причастности» [3].

В целом, большинство исследовате-
лей считают главным смыслом учебного 
исследования в школе его способствова-
ние приобретению учащимися практиче-
ских навыков освоения действительности 
путем исследования закономерностей, 
свойств и явлений. 

Можно предположить, что учебное 
исследование – это модель обучения, 
которая служит для формирования у 
учащихся начального представления о 
науке и научных исследованиях, а также 
исследовательских навыков путем непо-
средственного включения самих учащих-
ся в процесс исследования, развивая их 
личностные способности и интересы.

Учебно-исследовательская работа 
в школе представляет собой организо-
ванную систему поэтапных действий, 
направленных на получение новых зна-
ний и навыков на основе решения неиз-
вестных для учащегося проблем и задач. 
Учебно-исследовательская работа уча-
щихся, как и любое научное исследова-
ние, включает традиционно следующие 
этапы действий: 

- постановка проблемы (задачи);
- изучение состояния исследуемой 

проблемы;
- подбор методов исследования и 

овладение методами исследований;
- сбор исходных материалов для 

исследования;
- построение гипотезы, моделей, 

конструкций, алгоритмов, схем для иссле-
дования; 
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- экспериментально-лабораторные 
и испытательные работы;

- обработка экспериментальных 
данных, их анализ, выявление значимых 
свойств и характеристик; 

- обобщение и собственные выво-
ды на основе полученных результатов 
исследований;

- представление результатов в кон-
ференциях, конкурсах, в т.ч. широкому 
кругу специалистов и ученых, и подго-
товка отчетов, рекомендаций, коммента-
риев. 

Результативность каждого этапа учеб-
но-исследовательской работы, а также 
успешное завершение или продолже-
ние исследовательской работы учащихся 
зависит от таких факторов, как наличие 
высококвалифицированных кадров, ма-
териально-технической базы и соответ-
ствующего учебно-методического обе-
спечения и научного сопровождения 
образовательного процесса.

Научно-исследовательская работа 
занимает значительное место в системе 
внеурочной работы и дополнительного 
образования, осуществляемых с целью 
удовлетворения всесторонних потреб-
ностей обучающихся, воспитанников 
и специалистов. Организации образо-
вания, в том числе и дополнительного 
образования для детей, в целях разви-
тия одаренности и профессиональной 
ориентации обучающихся проводят со-
вместную работу с научными, исследо-
вательскими организациями, создают на 
своей и на их базе научные объединения 
обучающихся, лаборатории для экспери-
ментальной, научно-исследовательской, 
творческой работы в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан 
[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день одним из видов 

учебно-исследовательской работы обу-
чающихся является STEM-образование. 
В связи с быстрыми темпами развития 

цифровых технологий и цифровизации 
STEM-образование все больше приобре-
тает значимость и актуальность. 

Успешной организации учебно-иссле-
довательской работы по STEM направ-
лениям в общеобразовательной школе 
способствует соблюдение и выполнение 
норм оснащения оборудованием и мебе-
лью организаций дошкольного, среднего 
образования, а также специальных ор-
ганизаций образования, утвержденных 
приказом Министра образования и на-
уки Республики Казахстан от 22 января 
2016 года №70 (далее – Норма). Демон-
страционное и лабораторное оборудо-
вание, входящее в перечень Норм для 
кабинетов по учебным предметам: по-
знание мира, математика, информатика, 
физика, химия, биология и другие, а также 
программируемые робототехнические 
наборы и учебные комплекты для науч-
ных исследований, позволяют проводить 
учащимся разной возрастной категории 
(дошкольного, начального, основного и 
общего среднего уровней образования) 
учебные исследования по разным пред-
метным областям. 

Следует отметить, что современные 
условия такие, как повсеместная цифро-
визация, наличие свободного доступа к 
ресурсам исследовательских институтов 
и университетов мирового масштаба, 
раннее обучение иностранным языкам 
и многое другое оказывают значитель-
ное влияние на современный уровень 
участия учащихся в научно- исследова-
тельской работе [5,6]. Многообразие со-
временных форм и методов организации 
исследовательской работы обучающихся 
школ требует комплексного подхода к её 
планированию и организации.

Начальным этапом организации ис-
следовательской деятельности учащихся 
является выявление способных детей, 
желающих заниматься исследователь-
ской работой, диагностика уровня ин-
теллектуального развития, диагностика 
уровня умений и навыков, позволяющих 
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заниматься исследовательской работой, 
диагностика способности к общению на 
уровне «ученик – ученик», «ученик – учи-
тель» и т. д. При этом наличие у учащего-
ся интереса к научно-исследовательской 
работе является одним из обязательных 
условий для успешного осуществления 
научно-исследовательской работы. 

Многолетний опыт учителей-практи-
ков показывает, что целесообразно при-
влекать в исследовательские группы раз-
новозрастных учеников. Таким образом 
можно сохранить преемственность в ис-
следовательской работе. Младшие видят 
реальные результаты старших, старшие 
всегда могут помочь младшим, доступно 
объяснить принципы научной работы. 
Поэтому рекомендуется учить и приоб-
щать детей к исследовательской работе 
с младших классов. Предполагается, что 
такой подход способстовует развитию у 
обучающихся начальных классов иссле-
довательских навыков, навыков крити-
ческого мышления, работы в команде и 
других жизненно важных навыков и уме-
ний. 

Необходимо объяснить учащимся, что, 
выполняя научное исследование, они 
приобретают навыки самостоятельного 
творчества, креативного и мобильного 
мышления, что это будет полезно им в 
любой области профессиональной дея-
тельности, так как в современном мире 
крайне важно обладать навыками само-
стоятельного получения новых знаний, 
обработки информации и их практиче-
ского применения.

Успех исследовательской работы в 
большой степени зависит от научного ру-
ководителя, компетентного в рассматри-
ваемой проблеме. 

Поэтому в исследовательской дея-
тельности учащегося научный руково-
дитель играет очень важную роль. Под 
руководством научного руководителя 
учащиеся выбирают тему, формулируют 
цели и задачи исследования, выбирают 
объект и методы исследования, наблюда-

ют за ходом работы. Научный руководи-
тель оказывает помощь в случае возник-
новения каких-либо затруднений. Вместе 
с ним учащиеся обсуждают полученные 
результаты, формулируют выводы. 

Научный руководитель должен пом-
нить, что исследовательская работа 
должна быть посильна для учащегося и 
учитывать возможности школы.

Научный руководитель – это творче-
ская личность, он должен:

- постоянно заниматься самообра-
зованием;

- занимать активную педагогиче-
скую позицию; 

- иметь собственное стремление к 
исследовательской деятельности;

- уметь прогнозировать перспекти-
ву как собственной деятельности, так и 
деятельности учащегося;

- уметь налаживать деловые фор-
мы общения с учащимися, 

- уметь диагностировать творче-
ские способности учащихся в опреде-
ленной области.

Следующим ключевым моментом в 
организации исследовательской работы 
учащихся является выбор направления 
и темы исследования, так как они пред-
ставляют исходную информацию об ис-
следования, в том числе его актуальности 
и необходимости. 

Каждую научно-исследовательскую 
работу можно отнести к определенной 
области науки. Под научным направле-
нием понимается наука или комплекс 
наук, в области которых ведутся исследо-
вания. 

В большинстве случаев направление 
учебного исследования определялось 
в соответствии с учебными предмета-
ми образовательной программы школы. 
Например, несколько лет назад наибо-
лее распространенными направлениями 
научных исследований учащихся школ 
были математика, физика, история, ли-
тература, а сейчас проявляется большой 
интерес к таким наукам, как информа-
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тика, робототехника, биология, экология, 
медицина и социология. 

В первую очередь на выбор направ-
ления влияет исследуемая в будущем 
проблема и ее актуальность. 

Выбор направления учебного иссле-
дования научного характера в значи-
тельной степени зависит от актуальности 
и своевременности проведения иссле-
довательской работы, от условий и фак-
торов, которые будут обеспечивать его 
успешное завершение. 

Правильный выбор направления ис-
следований всегда будет трудным вопро-
сом, к решению которого следует под-
ходить очень ответственно. Сложность 
правильного выбора состоит и в том, что 
актуальность предполагаемой работы 
необходимо анализировать с различных 
точек зрения. Это требует разнообраз-
ных знаний, большой эрудиции, навыков 
системного мышления. Поэтому на руко-
водителей и наставников научно-иссле-
довательских работ учащихся возлага-
ется ответственность за обоснованность 
сделанного выбора. 

Одним из самых сложных этапов ис-
следования является выбор темы. 

Во многих случаях, благодаря четкой 
и ясной формулировке наименования 
темы научного исследования, можно бу-
дет определить следующее:

- к какой области науки относится 
данная работа;

- тип исследования (прикладное 
или фундаментальное);

- концепцию исследования и дру-
гие.

Однако название темы научно-иссле-
довательской работы учащихся в боль-
шей степени должно быть понятным и 
интересным для самих учащихся. Некор-
ректное название работы является одним 
из наиболее распространенных ошибок 
в исследовательской работе учащихся. 
Например, такие названия, как «Метео-
риты – гости из космоса» или «Кто в доме 
ядовит?» больше подходят для ответа на 
уроке, а формулировки «Изучение мете-
оритов в современной науке и их клас-
сификация» или «Исследование влияния 
экосистемы человеческого жилища на 
здоровье» способствовали бы раскры-
тию темы исследовательских работ. 

Выбирая тему работы, нужно четко 
представлять объект, предмет исследо-
вания, цели и задачи исследования. Объ-
ектом исследования является действи-
тельность (например, предмет, явление, 
процесс и другие), которую исследова-
тель будет изучать, исследовать и экспе-
риментировать, а предмет исследования 
– это та сторона этого объекта, которая 
выделяется исследователем как наибо-
лее существенный его аспект (свойство, 
признак) для исследования. 

Например, один и тот же объект мо-
жет быть предметом разных исследова-
ний или даже целых научных направле-
ний (Таблица 1).

Таблица 1. Примеры темы НИР учащихся школ
№ Наименование тем НИР учащихся Объект исследования Предмет исследования
1 Изучение метеоритов в современ-

ной науке и их классификация
Научные исследования 
в области астрономии и 
космических наук

Происхождение мете-
оритов

2 Исследование влияния экоси-
стемы человеческого жилища на 
здоровье

Экосистема квартиры Влияние экосистемы 
квартиры на здоровье 
человека

3 Планирование и организация 
экосистемы квартиры 

Экосистема квартиры Способы планиро-
вания экосистемы 
квартиры
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В ходе исследовательской работы 
могут возникать новые формулировки 
наименования темы, однако в названии 
учебно-исследовательской работы реко-
мендуется обязательно отразить предмет 
исследования, сформулировать его точно 
и в соответствии с содержанием.

Следует отметить, что учебная иссле-
довательская работа в школе учит уча-
щихся различать основные категории 
методов исследования, например, теоре-
тических и эмпирических. Проведенный 
нами анализ научно-исследовательских 
работ учащихся показал, что в учебных 
исследованиях по STEM направлениям 
учащимися чаще всего используются та-
кие эмпирические методы, как наблю-
дение, эксперимент, опрос, измерение, 
обработка данных. Также в своих до-
кладах учащиеся в качестве методов 
исследования указали и теоретические 
методы: анализ, синтез, моделирование, 
сравнение, обобщение. Следовательно, в 
ходе исследовательской работы учащие-
ся вполне могут использовать различные 
методы научного исследования, при этом 
получая достоверные данные и система-
тизированное знание по научному аппа-
рату исследования. В большинстве иссле-
довательских работ учащихся старшей 
школы наблюдается наличие элементов 
методологии, методов и методики иссле-
дования, так как научно-исследователь-
ская работа в школе предполагает, что 
учащиеся в рамках учебного исследова-
ния научного характера последователь-
но и самостоятельно будут осуществлять 
все этапы исследовательской работы. По-
этому глубокое понимание понятийного 
аппарата научного исследования и пра-
вильное его применение в учебных ис-
следованиях является одним из важных 
моментов организации научно-исследо-
вательской работы учащихся в школе.

Важным этапом успешного заверше-
ния исследовательской работы является 
апробация и оформление результатов 

исследования. Апробация – слово латин-
ского происхождения, дословно означает 
«одобрение, утверждение, установление 
качеств». В современном понимании 
апробация – это установление истин-
ности, компетентная оценка и конструк-
тивная критика оснований, методики и 
результатов исследования. Официальная 
апробация может проходить в форме до-
кладов, обсуждений, дискуссий, устного 
или письменного рецензирования рабо-
ты.

Результаты исследования должны 
быть оформлены соответствующим об-
разом. Основными видами оформления 
результатов исследования обучающихся 
школ могут быть научные статьи, презен-
тации, исследовательские проекты, в том 
числе командные проекты. В настоящее 
время свою работу каждый учащийся 
может представить в конкурсах и кон-
ференциях на республиканском, межре-
гиональном, и международном уровнях 
по многим направлениям и номинациям. 
Все это способствует приобретению опы-
та выступления перед аудиторией, разви-
вает умение чётко излагать свои мысли, 
анализировать, обобщать и делать выво-
ды, помогает в дальнейшем в становле-
нии конкурентоспособного специалиста.

ВЫВОДЫ
Вопросы организации, развития и 

управления исследовательской деятель-
ностью учащихся современны и акту-
альны. Можно предположить, что это со-
циальный заказ, запрос высшей школы, 
осуществляющей подготовку специали-
стов для экономики страны, способных 
самостоятельно овладевать новейшими 
достижениями науки и техники, облада-
ющих потенциалом творческого само-
развития. Выполнение этого заказа наце-
лено на выработку у учащихся навыков 
исследовательской деятельности, что 
предполагает повышение уровня моти-
вации учащихся к активному участию в 
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научных программах, овладение метода-
ми научного исследования, непрерывное 
совершенствование знаний.

Когда стало известно, что повсемест-
ное внедрение новых технологий не 
только эффективно и прибыльно, но и 
требует специалистов, мыслящих креа-
тивно, имеющих профессиональные на-
выки работы с современной технологи-
ей, готовых к освоению новых знаний по 
новым технологиям, многие страны ста-
ли рассматривать вопрос развития STEM 
образования в школах на государствен-
ном уровне.

Таким образом, для качественной ор-
ганизации учебно-исследовательской де-
ятельности обучающихся методическому 
совету школы целесообразно разрабо-

тать систему действий, предусматрива-
ющую подготовку учителей-руководите-
лей научно-исследовательских проектов 
и обучающихся к правильному маршруту 
по достижению ожидаемого результата. 

Изучение педагогической литературы 
по проблемам исследовательской дея-
тельности, практический опыт работы в 
средней школе, методических службах 
разных уровней, системе повышения 
квалификации работников образования, 
а также проводимое исследование дают 
основание говорить о том, что в совре-
менных условиях развития образования, 
обновления содержания образования 
научно-исследовательская деятельность 
приобрела особую актуальность как для 
обучающихся, так и учителей.
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Аңдатпа. Бұл мақалада мектеп білім алушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыруда қолданылатын түрлі ұстанымдарға талдаулар жасалған. Білім алушылар-
дың оқу-зерттеу жұмыстарын білім беруді цифрландырудың шарттарын ескере отырып 
ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылған. Мұғалімдердің тәжірибесіне жасалған 
талдаулар нәтижесіне сүйене отырып мектеп білім алушыларының оқу-зерттеу жұмыс- 
тарын ұйымдастыру бойынша практикалық ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: оқу зерттеулері, білім алушылардың оқу-зерттеу жұмыстары, білім беру-
ді цифрландыру, STEM білім беру.

Abstract. This article analyzes various approaches to organizing learners’ research work in 
schools. The features of the organization of educational and research work of learners in the 
context of digitalization of education are considered. Based on the analysis of the experience of 
practicing teachers, practical recommendations for organizing educational and research work of 
learners in schools are presented.

Keywords: educational research, educational research work of students, digitalization of 
education, STEM education. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада білім беру жүйесіндегі синергетикалық әдістің рөлі 
баяндалады. Синергетика әр түрлі салалардағы көпнұсқалы күрделі жүйелердегі 
өзіндік ұйымдасу заңдылықтарын қарастыратын пәнаралық, ғылыми бағыт. Авторлар 
синергетикалық әдістің тарихын, дамуын, негізгі идеяларын саралай отырып, 
отандық және шетелдік әдебиеттерге шолу жасаған. Сонымен қатар мақалада 
оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге анализ жасай отырып, 
тұрақсыз қоғам жағдайында күрделі жүйе болып табылатын білім беру жүйесін 
синергетикалық көзқарас тұрғысынан қарастыратын тұжырымдарға тоқталған. 
Қазіргі білім беру жүйесі өте күрделі жүйе. Осыған байланысты білім беру мәселесін 
синергетикалық көзқарас тұрғысынан қарастырған пайдалы болар еді. Білім беру 
жүйесі үшін синергетиканың әдіснамалық және эвристикалық құндылығы мынада: 
бұл теория тепе-теңдіктен алыс орналасқан әртүрлі сипаттағы жүйелердің өзін-
өзі дамытуы мен қызмет етуінің әмбебап заңдылықтарын ашады. Синергетикалық 
тұжырымдамаға сәйкес педагогикалық процесс өзіне тән барлық қасиеттері мен даму 
принциптері бар, күрделі өзін-өзі ұйымдастыратын, ашық, сызықты емес жүйе ретінде 
сипатталады. Оқу процесіндегі синергетиканың негізгі мақсаты – оқушылардың өз 
білімінің сапасын тиімді және объективті түрде бақылауы үшін, оқыту мазмұнын 
практикалық іс-әрекетте қолдануды ұйымдастыру және өзін-өзі ұйымдастыруға 
жағдай жасау. Осылайша синергетикалық әдіс оқыту мен тәрбиелеу моделін құруға 
бағытталған озық білім беру жүйесін қалыптастыруға бастама жасайды. Сондықтан 
да, соңғы уақыттарда синергетика қолданысқа еніп, білім беру саласында өзекті орын 
алуда. 

Түйін сөздер: синергетика, жүйе, педагогика, пәнаралық байланыс, өзін-өзі 
ұйымдастыру, әдіснама, тәсіл, интеграция. 
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СИНЕРГЕТИКА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ЖАҢА ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛ

КІРІСПЕ
Еліміздің білім беру жүйесінде қазір-

гі қоғамның жағдайын барабар көрсе-
тетін білім берудің оңтайлы құрылымын 
құруға бағытталған түбегейлі өзгерістер 
орын алуда. Дәстүрлі білім беру модель-

дері көбінесе білім мазмұнының қоғам 
қажеттіліктеріне сәйкес келмеуінен ел-
дің әлеуметтік-экономикалық өміріндегі 
жедел өзгерістерге жеткілікті дәреже-
де бейімделе алмайды. Қазіргі уақытта 
жан-жақты дамыған, өз бетінше жұмыс 
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істеуге қабілетті, әртүрлі жағдаяттарда 
әрекет ете алатын және қоршаған әлеу-
меттік-табиғи әлемнің тұрақты дамуын 
қолдайтын, үнемі білім алу қажеттілігін 
сезінетін жеке тұлғаларды даярлау үшін 
қоғамның әлеуметтік тапсырысы қалып-
тасты.

Қазіргі қарқынды дамып жатқан 
әлем және жаһандану жағдайында білім 
беру жүйесі алуан түрлі мәселелерді 
шешуге дайын, жан-жақты, қоғам мен 
табиғат өмірінің күрделі жағдайларын 
талдауға қабілетті тұлғаны қалыптасты-
руға бағдарлануы тиіс. Бүгінгі әлемнің 
шындықтары қазіргі білім беру жүйе- 
сін дамытудың болашақ стратегиясын 
анықтайтын сапалы, жаңа тәсіл қажет деп 
сендіреді. Білім беруді модернизациялау- 
да қоршаған рухани, әлеуметтік және та-
биғи әлемнің күрделенуінен туындаған 
білім берудің психологиялық, дидактика-
лық, мәдени және дүниетанымдық мәсе-
лелерін шешуге бағытталған жаңа әдіс- 
темелік тәсіл синергетика бола алады.

ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ
Мақалада синергетикалық әдістің 

даму жолы, синергетиканың әдістемелік 
принциптері анықталады, сонымен қа-
тар синергетиканы оқу үрдісіне енгізудің 
бағытыттары және принциптері айқын-
далады. Тақырыпты жасақтау барысында 
анализ және синтез әдістері қолданылды.

1969 жылы Герман Хакен ғылыми ай-
налымға енгізген «синергетика» термині 
«ынтымақтастық», «серіктестік» дегенді 
білдіреді [1]. Синергетика көптеген кіші 
жүйелердің бірлескен әрекеттерін зерт-
тейді, нәтижесінде жоғарғы деңгейдегі 
құрылым мен сәйкесінше қызмет атқа-
ру жүзеге асады. Хакеннің пікірінше, си-
нергетика - бұл ғылыми зерттеулердің 
пәнаралық бағыты, оның шеңберінде 
физикалық, химиялық, биологиялық, эко-
логиялық, әлеуметтік және басқа сипат-
тағы ашық сызықтық емес жүйелердегі 
хаостан тәртіпке және керісінше өту про-
цестерінің жалпы заңдылықтары зерт-

теледі. Яғни, синергетика әртүрлі жүйе-
лердегі жүйелік интеграция мен өзін-өзі 
ұйымдастыру процестерінің заңдылықта-
рын зерттейтін ғылыми пән [2; 14].

Синергетика зерттеулердің ғылыми 
бағыты ретінде қоғам тарапынан сұра-
нысқа ие. Заманауи ғылымдардың пәна-
ралық зерттеулерге деген қажеттілігі, 
синергетиканың одан әрі дамуын жаңа 
деңгейге көтерілуге ынталандыруда. Си-
нергетика бүгінде ғылыми білімнің са-
наты ретінде қызмет етеді. Синергетика 
мазмұны әр түрлі саладағы ғалымдарға 
жүйелік түсіну және жаңа шешімдерді із-
деу жолында жемісті өзара әрекеттесуге 
мүмкіндік береді  [3; 18].

ӘДЕБИ ШОЛУ
М.А. Кутимская, М.Ю. Бузунова си-

нергетиканың арқасында жүйені құру 
принциптерін, оның пайда болуын, да-
муын және күрделенуін сандық зерттеу 
мүмкін болатындығын айтты. Синерге-
тикалық әдістерді өзін-өзі ұйымдасты-
ратын күрделі жүйелерді имитациялау 
үшін қолдануға болады: биологиядағы 
морфогенезден және ми жұмысының 
кейбір аспектілеріне, әртүрлі ортадағы 
өздігінен тербелмелі процестерге дейін; 
ДНҚ молекуласынан ғарыштық масшта-
бтағы объектілер эволюциясына дейін. 
Синергетика өзін-өзі ұйымдастыратын 
жүйелердің, олардың құрылымдары мен 
функцияларының пайда болуын басқа-
ратын жалпы заңдылықтар бар екенін 
түсінуге мүмкіндік береді [4; 70].

И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. 
Рудакова «синергетика тұрғысынан қа-
растырылатын өзін-өзі ұйымдастыру 
дегеніміз – әлсіз құрылымдалған, тұрақ-
сыз, ашық жүйенің өзін-өзі құру, жаңа, 
өміршең сапаға жету қабілеті» деген қо-
рытындыға келген. Өзін-өзі ұйымдасты-
ратын жүйелерді дамытудың негізгі көзі 
– ішкі ресурстар. Бұл қасиет кез-келген 
педагогикалық құрылымға толығымен 
қолданылады, осыған байланысты, си-
нергетиканың тұжырымдамалары гума-
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нистік контексте түбегейлі және дәлірек 
түсіндіре алады, яғни адамда «хаостан 
тәртіп» пайда болады. 

Г. Хакен, И. Пригожин және И. Стенгерс 
ойлары гуманитарлық ғылымдарға кең 
таралуының нәтижесінде психосинерге-
тика мен педагогикалық синергетиканың 
пайда болуына ықпал етті [5].

Синергетиканың толық мағынасын 
егжей-тегжейлі Ю.А. Даниловтың «қазір-
гі ғылымдағы синергетиканың рөлі мен 
орны» мақаласынан алынған сөздермен 
анықтауға болады. Синергетика:

• пәнаралық ғылыми бағыт;
• бір-бірімен өзара әрекеттесетін 

көптеген бөліктерден, компоненттерден 
немесе кіші жүйелерден тұратын жүйе-
лерді зерттеумен айналысады; «синерге-
тика» сөзі жүйенің тұтастай іс-әрекетінен 
көрінетін бөліктердің функцияларының 
үйлесімділігіне баса назар аудара оты-
рып, «бірлескен іс-қимыл» дегенді біл-
діреді;

• зерттеу нысаны әртүрлі сипаттағы 
жүйелер болуы мүмкін; синергетика 
эволюцияның (даму, қозғалыс) жалпы 
заңдарына қызығушылық танытады, ол 
қарастыруды «жат» жүйелерге ортақ мо-
дельге дейін жеткізуге тырысады;

• физика, химия, биология, нейро-
физиология, экономика, әлеуметтану, 
лингвистика және т.б. «өз» жүйелерін өз 
әдістерімен зерттейді және нәтижелерін 
«өз» тілінде тұжырымдайды; синергети-
ка бірінші кезекте тербелістер теориясы 
мен дифференциалдық теңдеулердің са-
палық теориясы негізінде қалыптасқан 
әмбебап тілді пайдаланады;

• өзін-өзі ұйымдастыру туралы ғылым; 
жүйеде үдерістер мен құрылымдар 
«өздігінен» туындайды, өзін-өзі ұйымда-
стырудың нәтижесінде сырттан жетекші 
«күштердің» бағыттауынсыз жүзеге асы-
рылады;

• жүйенің күйін сипаттайтын шамалар 
тәуелді болатын және өз кезегінде тәртіп 
параметрлеріне әсер етуі мүмкін бірне-
ше тәртіп параметрлерін анықтайды. Си-

нергетика дегеніміз не? Ол: эволюцияны 
бір-бірін алмастыратын құрылымдар-
дың сабақтастығы ретінде қарастырады; 
белгілі бір жағдайларда құрылымдар 
тұрақтылықты жоғалтады, күйрейді және 
жаңасымен ауыстырылады [6].

Атап айтқанда, тәрбиені белгілі бір 
сыртқы бастаманы талап ететін, жеке 
тұлғаның ішкі мүмкіндіктері көмегімен 
өзін-өзі ұйымдастыру қызметі ретінде 
қарастыруға болады. Ішкі ресурстар сана-
ның жеке құрылымын бейнелейді: сыни 
көзқарас, мотивация, рефлексия, тәуел-
сіздік, дерексіз ойлауы және т.б. Әлемнің 
өзіндік бейнесін құрудың өзіндік тәжіри-
бесін қалыптастырады. Өзін-өзі дамыту 
педагогикалық процеске қатысушылар-
дың күш салуының арқасында, оның да-
мудағы қарама-қайшылықтарын еңсеру 
нәтижесі, білім беру жүйесінің үздіксіз 
өзін-өзі жаңарту қабілетін анықтайтын 
принцип мәртебесіне ие болады [5].

Е.Е. Син, Д.И. Сұлтанқұлов тұжы-
рымдары бойынша синергетиканы соңғы 
уақытта бүкіл әлемдегі педагогикалық 
және ғылыми қауымдастықтың қы-
зығушылығын оятқан жаңа пәнаралық 
ғылыми бағыттардың бірі деп атауға бо-
лады. Қазіргі таңда оқытудағы көптеген 
заманауи инновациялық тәсілдер жүйе- 
нің синергетикалық қасиеттерін және 
жеке тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамы-
туының ішкі қорындағы мүмкіндіктерін 
қолданады [7; 108].

В.А. Игнатова бұл тәсілді теориялық 
және әдітемелік қолдану әр түрлі пәндік 
білімді біріктіру үшін бірдей маңызды 
мәселе болып табылатынына тоқталған. 
Қазіргі қоғам өмір сүру үшін әлеумет-
тік-мәдени дамудың жаңа моделін қажет 
етеді. Оның негізінде табиғат пен қоғам-
ның өзін-өзі ұйымдастыру тетіктерін 
және олардың бірлескен эволюциясы-
ның қажеттілігін түсінуге бағдарланған 
іс-әрекет пен мінез-құлық үлгілері бо-
луы керек. Мұндай үлгілерді қалыптас- 
тыру білім берудің тәрбиелік әлеуетін, 
оның мәдени сәйкестілігін арттырады, 
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әлемнің біртұтас бейнесін жасауға ықпал 
етеді. Жаратылыстану және гуманитар-
лық білім интеграциясы – білім мазмұ-
нын құрылымдаудың жетекші тәсіл-
дерінің бірі. Жүйелік-синергетикалық 
тәсіл оны жоғары теориялық-әдіснама-
лық деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Білім мазмұнын ашуға деген мұн-
дай көзқарас білім алушыларға хаостан 
реттіліктің қалай пайда болатындығы ту-
ралы толық және егжей-тегжейлі түсінік 
беруге, әртүрлі жүйелердегі эволюция 
механизмдерінің біртұтас табиғатын 
ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
адамның рухани өмірі мен оның қызметі 
табиғаттың дамуымен тығыз байланыс- 
тылығын көрсету. Интеграцияның өзгер-
мейтін қасиеттеріне «жүйе», «процесс», 
«өзара әрекеттесу», «тұрақсыздық» (би-
фуркация нүктесі), «фрактал», «тартушы», 
«белгісіздік», «кездейсоқтық», «кері бай-
ланыс», «коэволюция», «бәсекелестік», 
«таңдау», «ынтымақтастық» ұғымдары 
айналады. Олардың көмегімен физика-
лық, химиялық, геологиялық, биологи-
ялық, әлеуметтік, тілдік, ғылыми, техноло-
гиялық жүйелер мен олардың дамуының 
бірыңғай механизмдерінің өзара байла-
нысын түсіну үшін табиғи негіз қалыпта-
сады [8; 14].

В.А. Карамбиров бастапқыда ға-
лымдар жаратылыстану ғылымдары - ма-
тематика, физика, химия, биология және 
медицинада ашық сызықтық емес жүйе-
лерді құру мен талдауға синергетикалық 
тәсілді қолданғандығын атап өткен. Гума-
нитарлық саладағы инновациялық про-
цестерді модельдеу, жүйелердің жұмыс 
істеуінің синергетикалық принциптерін 
қалыптастыру ХХ ғасырдың 80-жылдар-
дың соңында басталды (Е.Н. Князева, С.П. 
Курдюмов, И.А. Евин, Р.А. Браже). 1980-
1990 жылдары синергетикалық прин-
циптер біртіндеп әлеуметтік-гуманитар-
лық салаларға ауысты. Синергетикалық 
тәсіл негізінде білім беру әдістемесі мен 
практикасының теориялық-әдістемелік 
негіздері талданады және қайта қарала-

ды, әлеуметтану, саясат, экономика, өнер, 
психология, білім беру, педагогика, фило-
логия, өнертану салаларында жүйелердің 
жұмыс істеуінің жаңа модельдері зерде-
ленеді және құрылады. 

Қазіргі педагогика ғылымында ға-
лымдар білім беруді өзін-өзі ұйымдасты-
ратын жүйе ретінде қарастырады және 
педагогикалық процестерді, құбылыс- 
тарды, жүйелерді зерттеуде өзін-өзі ұй-
ымдастыру теориясының (синергетика) 
принциптерін қолдануға болады деп 
мәлімдейді. ХХ ғасырдың аяғында білім 
берудегі синергетикалық көзқарасты 
С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, Н.В. Гасько-
ва, Л.Я. Зорина (жаратылыстану-гумани-
тарлық білім интеграциясының синер-
гетикалық принциптері), К.Х. Делокаров, 
Ф.Д. Демидов, В.Г. Буданов, А.Д. Урсул 
(синергетикалық аспекттегі білім беру-
дің философиялық-әдістемелік мәселе-
лері), Г.Г. Малинецкий (білім беру үдерісі 
шеңберіндегі оқу және оқу іс-әрекетін 
өзін-өзі ұйымдастыру принциптері), Л.И. 
Новикова, В.П. Веляскина, О.П. Мелехо-
ва, В.И. Аршинов (ашық білім беру жүйе- 
лерінде рефлексия мен қарым-қатына-
сты ұйымдастыру), М.Т. Громкова, К.К. Ко-
лин, И.А. Сурин (синергетикалық дүние- 
таным мен белсенділіктің қалыптасуы) 
қалыптастырды [9; 306].

Вернер Эблингтің кітабының орыс 
тілінде шығуы проблемаға нақты кіріспе 
болды, өйткені автор физика, химия 
және биологиядан мысал келтіре оты-
рып оқырмандарды ашық жүйелердегі 
құрылымдардың пайда болу теориясы-
ның негізгі идеяларымен және нәтиже-
лерімен таныстырды. Кейінірек теория-
ның принциптерін әлеуметтік жүйелерге 
таратуға тырысатын жұмыстар жарық 
көре бастады. Шетел әдебиеттерінде си-
нергетикаға, оның ішінде білім беру про-
цестерін синергетикалық зерттеуге бел-
гілі ғылыми қызығушылық пайда болды. 
Р.К. Сережникова, Б.Е. Фишман, Н.Ю. Абра-
менко және Л.Ю. Жолго педагогикалық 
синергетиканы жеке тұлғаның шығар-
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машылық тұрғыдан дамуын зерттейтін 
өзін-өзі ұйымдастыру теориясынан ажы-
ратты, сонымен қатар оқушының тәуелсіз 
білім алуы және шығармашылық іс-әре-
кетін дамыту құрылымын ашатын синер-
гетикалық модельді құрушылар [10; 152] 
Л.И. Тарарина және бірлескен авторлар 
тобы білім алушылардың либералды 
білім алуына синергетикалық көзқара-
стың теориялық және әдістемелік негіз-
демесін алға тартты. Оның ішінде жара-
тылыстану және гуманитарлық пәндердің 
пәнаралық байланысына негізделген 
педагогикалық технологияны ұсынды 
[11; 101]. И. Стеклова қазіргі мәдениет-
тегі дағдарыс білім беру мәселелерімен 
тығыз байланысты жаңа ғылыми пара-
дигманың негіздерін іздеуді өзекті етеді 
деп санайды. Өзін-өзі ұйымдастыру тео-
риясын ғылыми қауымдастықтың ерек-
ше назар аударуын қажет ететін ғылыми 
парадигма ретінде ұсынған. Автор си-
нергетика тұрғысынан жүйенің өзін-өзі 
ұйымдастыруы мен өзін-өзі дамытуының 
негізгі шарттарын анықтады. В.В. Васин-
ский күрделі білім беру жүйесінің си-
нергетикалық моделін қарастырды. Осы 
модель негізінде студенттердің қажетті 
деңгейдегі білімді игеру мәселесі шешіл-
ді [12; 636].

Білім беру жүйесінің синергетикалық 
моделі негізінде педагогикалық жүйе- 
ні оңтайлы басқару және ондағы кері 
байланысты қалыптастыру мәселелері 
зерттелді. С.Н. Дворяткина, М.А. Мкртчян, 
С.А. Розанова жеке және кәсіби даму, 
жоғарғы біліктілікті игеру және білікті 
мамандарға сұранысты қанағаттандыру 
мақсатында математикалық және гума-
нитарлық білім синергиясының тұжы-
рымдамалық идеясы шешуші маңызға 
ие, өйткені ол пәнаралық байланыстың 
мәнін ашады, әртүрлі пәндердің инте-
грациясына, пәнаралық сындарлы сұх-
батқа ықпал етеді. Бұл үдерісте синер-
гетикалық тәсіл жетекші рөл атқарады».  
В.Г. Щербаков өзін-өзі ұйымдастыру те-
ориясынан алынған білім тірі және өлі 

материя ұғымдарын жақындастыруға 
қызмет етеді деп санайды [12; 638]. В.Г. 
Виненко синергетика идеяларын мек-
тепте қолдану мәселелерін қарастырды. 
В.Г. Буданов синергетика мәселелерін 
орта және жоғары оқу орындарындағы 
пән ретінде зерттеуге көп еңбек сіңірді. 
Б.П. Безручко, А.А. Короновский, Д.И. Тру-
бецков, А.Е. Храмов әр түрлі мамандық 
студенттеріне арналған «Синергетикаға 
жол. Он дәрістегі экскурсия» атты дәрі-
стер жинағын ұсынды [13; 11].

НӘТИЖЕСІ
Көптеген зерттеулердің нәтижесінде 

синергетиканың әдістемелік принцип-
тері анықталып, сонымен қатар синерге-
тиканы оқу үрдісіне енгізудің үш бағы-
тын В.М. Курейчик, В.И. Писаренко, В.Г. 
Буданов былай тұжырымдады:

• білім беру үдерісін талдауға, жеке 
тұлға мен білімді қалыптастыруда қол-
данылатын білім беру синергетикасы; 
синергетикалық принциптер негізінде 
мұғалімге гуманитарлық ғылымдардың 
бүкіл спектріне сүйене отырып автор-
лық әдістер мен өзіндік оқытушылық 
стилін құруға үйрету; білімге жүйелі 
көзқарасты ғана емес, сонымен қатар 
білім беру кеңістігі субъектілерінің өзін-
өзі ұйымдастырудың динамикасы мен 
механизмдерін, білім беруді басқаруды, 
білім мен тәрбиенің бірлігін ескеруді 
білдіреді; 

Синергетика білім беру процесінде, 
тұлғаның жеке қасиеттері мен білімін 
қалыптастыруда қолданылады. Мұнда 
адам факторы, синергетиканың пост-
классикалық сипаты, диалог процестері-
не және жүйелердің дамуына өзін-өзі 
сипаттай отырып, үлкен дәрежеде әсер 
етеді. Педагогикалық шеберлік пен ав-
торлық әдістердің жоғары үлгілері тұтас 
синергетикалық тәсілдерді қолданудың 
ең жақсы мысалдары болып табылады, 
бірақ бүгінгі таңда мәселе біртұтас мето-
диканы құру емес, мұғалімді өзінің өзін-
дік әдістемесі мен стилін саналы түрде 
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құруға үйрету болып табылады. Мұнда 
білім берудің жүйелі тәсілі ғана емес, 
сонымен қатар білім беру кеңістігі субъ-
ектілерінің өзін-өзі ұйымдастырудың 
динамикасы мен тетіктерін ескеру, білім 
беру мекемелерінің демократиясы мен 
бастамалары жағдайында білім беруді 
басқару, мазмұн мен тәрбиенің бірлігі, 
шығармашыл тұлғаны қалыптастыру бар;

• білім беру үшін синергетика 
– білім берудің барлық кезеңдерінде 
әртүрлі модельдермен, оқыту техноло-
гияларымен жабдықталған синергети-
ка бойынша біріктірілген курстар құру; 
білім берудің барлық деңгейлерінде 
интегративті синергетикалық курстар 
түрінде жүзеге асырылады: дайындық, 
бастауыш, орта мектеп, жоғары оқу орын-
дарындағы негізгі пәндер циклі, арнайы 
пәндер циклі, аспирантура, оқытушы-
лар мен мұғалімдерді қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру факультеттері, 
адаптивті курстар, екінші жоғары білім 
алу; синергетика саласында жұмыс жа-
сайтын көптеген авторлар синергетика 
жоғары мектептің қабырғасынан шығып, 
синергетикалық және әдіснамалық курс- 
тардың әртүрлі деңгейлер мен оқу кезең-
деріне бейімделетінін айтады; 

Белгілі оқу циклі аяқталғаннан ке- 
йінгі орта және жоғары мектептердегі 
интеграциялық синергетика курстары - 
дайындық, бастауыш, орта мектеп, жоға-
ры оқу орындарындағы іргелі пәндер 
циклі, арнайы пәндер циклі, аспирантура, 
мұғалімдер мен оқытушыларды қайта 
даярлау және біліктілігін арттыру факуль-
теттері, бейімделу курстары және ересек 
адамдардың екінші білім алуы. Мақсатқа 
жету үшін ең алдымен әдебиеттерді жа-
сақтаудан бастау керек. Бұл әлемнің 
тұтастығын түсіну шептеріне спиральды 
көтерілудің жолы бола алады;

• білім берудегі синергетика – же-
келеген салаларға тиісті пәндік бағыттар-
дағы синергетика принциптерінің әсерін 
суреттейтін материалдарды енгізу; осы 
пәндердің көптеген түсініктерін синерге-

тикалық тілде енгізуге мүмкіндік беретін 
жаңаның қалыптасу, пайда болу проце-
стерін зерттейтін бөлімдер бар; мұндай 
курстардың мысалы – гуманитарийлерге 
арналған, синергетика синтездейтін ба-
стама болып табылатын «Қазіргі жара-
тылыстану тұжырымдамасы» пәні;

Әр пән бойынша синергетика прин-
циптерін суреттейтін материалдарды 
жеке пәндерге енгізу үшін, мейлі ол жа-
ратылыстану немесе гуманитарлық пән 
болсын, жаңаның пайда болу, қалыптасу 
процестерін зерттейтін бөлімдерді таба 
аласыз, және дәстүрлі тілмен қатар си-
нергетика тілін қолдану орынды бола-
ды, бұл болашақта пәнаралық диалогтің 
көлденең өрісін, ғылым мен мәдениеттің 
тұтастық өрісін құруға мүмкіндік береді. 
Жоғары мектепте синергетика синтездеу 
бастамасы болып табылатын гуманитар-
лық ғылымдарға арналған «Қазіргі жара-
тылыстану тұжырымдамалары» базалық 
пәні пәнаралық диалогтің жарқын мы-
салы бола алады. Мектепте, оның ішін-
де жоғары мектепте пәнаралық кеңістік 
құру әлемнің синергетикалық бейнесін 
және педагогикалық, оқытушылар ұжы-
мының синергетикалық әдіснамасын 
қабылдауын меңзейді, бұл ең алдымен 
синергетик мамандардың көмегімен ар-
найы дәріс курстарын және оқытушы-
ларды қайта даярлауды талап етеді. Бұл 
процесс ғылыми орталықтарымен және 
жоғары мектеппен тығыз ынтымақтас- 
тықта ғана мүмкін болады [14; 38].

В.А. Игнатованың айтуы бойынша 
қазіргі уақытта синергетика элемент-
тері педагогикаға жаңа тұжырымдама, 
инновациялық технология, қазіргі білім 
берудегі ақпараттық проблеманы шешу 
құралы, жаңартылған білім беру моделі, 
жаратылыстану-ғылыми білім беруді ин-
теграциялау құралы, білім берудің тәсілі, 
мектептегі жаратылыстану-ғылыми білім 
мазмұнын құрылымдаушы ретінде кеңі-
нен енгізіле бастады және т.б. [15; 12].

Осыған байланысты педагогиканың 
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алдында тұрған бірнеше негізгі пробле-
малар:

• білім беру процесін талдау, бол-
жау, модельдеу және жобалаудың әдісна-
малық негізі ретінде жүйелік-синергети-
калық тәсілді қолдану - педагогикалық 
зерттеудің негізгі объектісі, оның қай-
шылықтары мен заңдылықтарын зерттеу;

• оны оқыту мен тәрбиелеудің әдіс- 
тері мен технологияларын ғылыми негіз-
деу үшін педагогикалық инноватикада 
қолдану;

• білім беру мазмұнында оның 
идеяларын бейімдеудің дидактикалық 
аспектілерін дамыту;

• пәнаралық білімнің теориялық 
және әдістемелік деңгейлерінде инте-
грацияның негізі ретінде осы тәсілді қол-
дану;

• оқушылардың жеке қасиеттерін 
және олардың танымдық белсенділік-
терін қалыптастыру үдерісінің динамика-
сын зерттеу;

• оқу үдерісін басқаруға синергети-
калық идеяларды қолдану;

• синергетиканың математикалық 
аппаратын жергілікті, аймақтық, мемле-
кеттік және әлемдік деңгейде білім беру 
жүйесінің дамуын модельдеу және бол-
жау кезінде қолдану мүмкіндігі [16; 6].

А.А. Макаров, Л.В. Макарова,  
С.Д. Смольников ақпараттық технологи-
ялардың әлеуетін шығармашылық білім 
беру ортасын жобалау үшін пайдалануға 
болады деп санайды. Бұл, ең алдымен, 
виртуалды зертханаларды, мультимедиа-
лық оқу-әдістемелік кешендерді дайын-
дау, интернет-технологияларды (блогтар, 
форумдар, чаттар және т.б.) қолдануға 
қатысты. Білім беруде синергетикаға қы-
зығушылық артқан сайын синергетика 
қағидалары ішінара немесе толықтай 
жүзеге асырылатын жаңа әдістер мен 
технологиялар көбірек пайда болатын-
дығы сөзсіз [17].

В.И. Загвязинский педагогика ғылы-
мына синергетикалық тәсілді енгізуді 
зерттеудің осы спектріндегі инновация- 

лық бағыт деп санауға болады деген 
көзқарасты ұстанады. Алайда, инновация- 
лық және дәстүрлі әдістердің үйлесімді 
қызметі ғана білім беру процесінің жан-
жақты бейнесін бере алатындығын есте 
ұстаған жөн [16; 14]. Шын мәнінде, біз 
оқу процесінің субъектілері ретінде зерт-
теуші мен зерттеу объектісі арасындағы 
өзара іс-қимылдың ерекшеліктерін еске-
ре отырып, педагогикалық объектілер 
мен құбылыстарды зерттеудің кешенді 
әдісін дамыту және қолдану қажеттілігі 
туралы айтып отырмыз.

А.В. Гвоздева мен Хтун Хтун Наингтың 
тұжырымдары бойынша синергетика-
лық көзқарас тұрғысынан оқытудың екі 
субъектісі де келесі деңгейлерге сәйкес 
дамитын ашық, сызықтық емес жүйелер 
болып табылады: оқу процесінің жал-
пы бағыты мен оның түпкі мақсатын 
анықтайтын стратегиялық (жобалау) дең-
гей; бүкіл білім беру үдерісін қамтамасыз 
ететін тактикалық (әдіс-тәсілдер) деңгей; 
сыртқы және ішкі өзгерістерге реакция 
ретінде оперативтік (іс-қимыл) деңгей. 
Сонымен, жоғарыда айтылғандарға сүйе-
не отырып, біз оқытудың синергетикалық 
тәсілін оқу процесін жақсартуға арналған 
белгілі бір әдістердің, тәсілдердің бірігуі 
ретінде ғана қарастырмаймыз. Керісінше, 
бұл мұғалімнің адам туралы ғылымның 
негізгі ережелеріне сүйене отырып, өзіне 
ғана тән өзіндік авторлық әдістемесі мен 
оқыту стилін дамыта және жүзеге асыра 
алуы. Синергетикалық тәсіл өзін-өзі ұй-
ымдастыру ғылымы ретінде ойлаудың 
жаңа стиліне айналуда [18].

Н.А. Манаков синергетикалық әдісті 
негізінде жасақталған оқыту процесінің 
құрылымында үш элемент бар екіндігін 
жазады. Бұл элементтер әдетте «оқыту 
кезеңі» терминімен белгіленеді. Білім 
алушылардың жаңа материалды игеру-
ге бағытталған іс-әрекетін ұйымдастыру 
және өзін-өзі ұйымдастыру бірінші эле-
мент болып табылады. Бірінші кезең са-
бақ барысында жүзеге асырылады және 
келесі құрылымға ие:
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1. Осы кезеңде игеруге қажет білім 
көлемін бөлу. Жаңа білімді талдау мен 
қабылдауға ыңғайлы формаға келтіру. 
Қабылдау сапасын жақсарту мақсатында 
материалды ұсыну формасын түзету.

2. Бірінші кезеңнің өнімдерін пайда-
лана отырып, оқу сабағын өткізу.

3. Білімді меңгеру сапасына бақылау 
жүргізу. Мұнда оқушылардың өз білімінің 
сапасын тиімді және объективті түрде 
өзін-өзі бақылауы үшін жағдай жасаған 
жөн.

Екінші кезеңнің мақсаты оқыту 
мазмұнын практикалық іс-әрекетте қол-
дануды ұйымдастыру және өзін-өзі ұй-
ымдастыру үшін жағдай жасау болып 
табылады (шығармашылық тапсырмалар, 
стандартты емес жағдайлары бар тапсы-
рмалар, сондай-ақ нәтижені еске түсіруге 
арналған қарапайым тапсырмалар осы 
мақсат үшін жақсы сәйкес келеді). Екінші 
кезеңде келесі элементтер бар:

4. Практикалық тапсырмалар.
5. Пәнаралық байланыстар, күн-

делікті жағдайларға негізделген тап- 
сырмалар.

6. Оқу процесінің тиімділігін бақылау 
және өзін-өзі бақылау. 

Жаңа білімдер мен дағдыларды өз 
бетімен қолдану нәтижесіндегі жетістік-
терін өзіндік талдау. Үшінші кезең са-
бақтан тыс уақытта жүзеге асырыла-
ды. Бұл кезеңде жаңа білім, білік және 
дағдыларды күнделікті өмірде қолда-
ну қарастырылады. Мұнда жоба әдісін 
қолданған жөн. Бұл кезең мынадай эле-
менттерге бөлінеді:

7. Жаңа үйренген әдістерді қолдана 
отырып, күнделікті өмір жағдайларын си-
паттау және зерттеу. Бұл кезең мұғалімнің 
көптеген кеңестерімен бірге жүреді деп 
болжанады, өйткені оқушылар әлі де то-
лыққанды тәуелсіз іс-әрекеттерді жүзеге 
асыру үшін жеткілікті дағдылар мен ше-
берлікке ие емес.

8. Жаңа білімді практикалық маңы-
зды мәселелерді анықтау және шешу 
үшін қолдану. Бұл кезең тәуелсіз ғылыми 

шығармашылықты бағамдайды. Осы ке-
зеңнің сәтті аяқталуы нәтижелерді ғылы-
ми есеп берудің дәстүрлі түрінде ұсыну 
болып саналады [19].

Білім берудегі синергетиканың негіз-
гі идеялары: ақпаратты өз контекстінде 
түсіндіру (шығармашылық жұмыстар), ди-
алогты немесе «полилогты» (топтық және 
жұптық жұмыс) қолдана отырып өзіндік 
жұмыс, бейсызықтық, ол оқушылар мен 
оқытушы нәтижелерін болжай алмай-
тын пікірталастарды, «ми шабуылын», 
«сарапшылар кеңесін» ұйымдастыру-
да көрінеді. Ең бастысы - мұғалімнің 
үстемдігінің толық болмауы, оның рөлі 
бастапқы импульсті инициализациялауға, 
өзін-өзі оқыту процесінің барысын жұм-
сақ басқаруға және оқушылармен бірге 
қорытындылауға дейін азаяды [17].

Өзін-өзі ұйымдастыру теориясының 
негіздерін оқытудың мазмұнын жобалау 
мен таңдаудың әдіснамалық негізі бас- 
ты дидактикалық принциптерден тұра-
ды. Синергетика негіздерін оқытудың 
дамыған әдістемелік жүйесін жобалау 
кезінде оқу материалын іріктеуге мына-
лар бастама болады: синергетика, пәндік 
және әдістемелік білімдер негізінде ди-
намикалық жүйелер мен теориялар мо-
дельдерінің иерархиясына негізделген 
өзін-өзі ұйымдастыру теориясының не-
гіздерін зерттеу логикасы [20]. 

С. Королев педагогикада синергетика-
лық тәсілді қолдану кезіндегі оқытудың 
негізгі принциптері маңызды рөл атқа-
ратындығын, оларды ескеру және сақтау 
қажеттігін атап өтті. Бұл принциптер:

• оқытушы мен оқушы бірге ар-
найы команда құруы керек – оқу процесі 
жүретін тандем;

• тандемдегі негізгі объект – «әлсіз 
буын» ретіндегі оқушы;

• білімнің реттелген құрылымда-
рын құрудағы негізгі креативті объект 
оқытушы болып табылады;

• білімді құрылымдау процесі білім 
алушылардың белсенді қатысуымен 
жүруі керек;
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• оқытудың жаңа формалары мен 
әдістерін іздеу және қолдану үнемі жүр-
гізілуі керек;

• сабақтардың тиімділігін барын-
ша арттыру мақсатында оқу процесінде 
бұрыннан белгілі әдістерді үнемі өз-
гертіп отыру қажет;

• оқытушы – оқушы тандемі интер-
нет арқылы басқа оқушылар және оқы-
тушылармен, жаңа ақпаратты алудың 
компьютерлік, сандық және аналогтық 
арналары арқылы сыртқы ортамен еркін 
ақпарат алмасу жүргізілетін ашық әлеу-
меттік жүйе болуы тиіс [21; 95].

ҚОРЫТЫНДЫ
Көптеген оқу-әдістемелік және ғылы-

ми-әдістемелік әдебиеттерге шолу жасай 
отырып мынадай тұжырымға тоқталдық. 
Қазіргі білім тұрақсыз қоғам жағдайын-
да өмір сүретін өте күрделі жүйе. Осыған 
байланысты білім беру мәселесін синер-
гетикалық көзқарас тұрғысынан қарас- 
тырған пайдалы болар еді. Білім беру 
жүйесі үшін синергетиканың әдіснама-
лық және эвристикалық құндылығы - бұл 
теория өзін-өзі дамытудың әмбебап заң-
дылықтарын және тепе-теңдіктен алыс, 
әртүрлі сипаттағы жүйелердің жұмысын 

ашады. Бұл қоғамды реформалау жағдай-
ында оқыту мен тәрбиелеу моделін 
құруға бағытталған білім беру жүйе- 
сін жасақтауға болатын принциптерді 
жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді.

Синергетикалық әдістің Европаның, 
Ресей және басқа да елдердің оқу орын-
дарына біртіндеп ене бастағандығын 
байқадық. Әлемдегі елдер арасындағы 
білім беру жүйесіндегі қауымдастықтың 
нәтижесінде, біздің еліміздегі оқу орын-
дары қарым-қатынасты ұйымдастырып, 
білім берудің жаңа технологияларын 
пайдалануға бет бұрыс жасауда. Оның 
ішінде кейс-стади, жобалау әдісі, жаңар-
тылған оқу бағдарламасы, шәкірттердің 
білім деңгейін, оқу жетістігін критериал-
ды бағалау және т.б.

Осыған орай оқу процесін синергети-
калық әдіспен ұйымдастыруда, заманауи 
оқу жүйесінде өзінің орнын табады деген 
ойдамыз. Егер синергетиканың жеке-же-
ке элементтерін дұрыс байланыстырып, 
өз орнына қойып, тексеріп, бақылап оты-
ратын болса қойылған мақсат табысты 
болады. Әсіресе мектепте, ЖОО оқу про-
цесін ұйымдастыруға жан-жақты, барлық 
элементтерін (бөлшектерін) оңтайлы 
байланыстыруды түсіну басты фактор.
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Аннотация. В данной статье освещается роль синергетического метода в системе об-
разования. Синергетика междисциплинарное, научное направление, рассматривающее за-
кономерности самоорганизации в многовариантных сложных системах в различных обла-
стях. Авторы провели обзор отечественной и зарубежной литературы, проанализировав 
историю, развитие, основные идеи синергетического метода. С синергетической точки 
зрения рассматривается система образования, представляющаю собой сложную систему 
в условиях нестабильного общества. Современная система образования-очень сложная си-
стема. В связи с этим было бы полезно рассмотреть проблему образования с точки зрения 
синергетического подхода. Методологическая и эвристическая ценность синергетики для 
системы образования состоит в том, что эта теория раскрывает универсальные законо-
мерности саморазвития и функционирования систем различного характера, далеких от 
равновесия. В соответствии с синергетической концепцией педагогический процесс харак-
теризуется как сложная самоорганизующаяся, открытая, нелинейная система со всеми 
присущими ей качествами и принципами развития. Основная цель синергетики в учебном 
процессе-создание условий для организации и самоорганизации использования содержания 
обучения в практической деятельности, для того, чтобы учащиеся эффективно и объ-
ективно контролировали качество своих знаний. Таким образом, синергетический метод 
инициирует формирование передовой системы образования, направленной на создание мо-
дели обучения и воспитания. Поэтому в последнее время синергетика набирает обороты 
и становится все более актуальной в сфере образования.

Ключевые слова: синергетика, система, педагогика, междисциплинарные связи, самоор-
ганизация, методология, подход, интеграция.

Abstract. This article highlights the role of the synergetic method in the education system. 
Synergy is an interdisciplinary, scientific field that considers the patterns of self-organization in 
multivariant complex systems in various fields. The authors conducted a review of national and 
foreign literature, analyzing the history, development, and main ideas of the synergetic method. 
Also in the article, analyzing the educational and methodological literature, I focused on the 
conclusions that consider the education system from a synergetic point of view, which is a complex 
system in an unstable society. The modern education system is a very complex system. In this 
regard, it would be useful to consider the issue of education from the perspective of a synergetic 
approach. The methodological and heuristic value of synergy for the education system lies in the 
fact that this theory reveals the universal laws of self-development and functioning of systems 
of various types that are far from equilibrium. In accordance with the synergetic concept, the 
pedagogical process is characterized as a complex self-organizing, open, nonlinear system with all 
its inherent qualities and principles of development. The main goal of synergy in the educational 
process is to create conditions for the organization and self-organization of the use of learning 
content in practical activities, so that students effectively and objectively control the quality of 
their knowledge. Thus, the synergetic method initiates the formation of an advanced education 
system aimed at creating a model of education and upbringing. Therefore, in recent years, synergy 
has been gaining momentum and is becoming more and more relevant in the field of education.

Keywords: synergetics, system, pedagogy, interdisciplinary connections, self-organization, 
methodology, approach, integration.
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Aңдaтпa. Қoғaмның әлeумeттік тaпcыpыcы – жapaтылыcтaну-мaтeмaтикaлық, 
химия-биoлoгиялық пәндep бoйыншa ғылыми дaйындықтың әлдeқaйдa жoғapы дeңгeйін 
қaмтaмacыз eту. Coнымeн қaтap білім бepудe ocы бaғыттaғы пәндepді aғылшын 
тіліндe oқытуды жүзeгe acыpу. Жаратылыстану ғылыми пәндерін ағылшын тілінде 
оқытуды әдіснамалық қамтамасыз ету міндеті өзекті болып отыр.

Мақалада биологияның жекелеген тақырыптарын ағылшын тілінде оқытуда 
әртүрлі педагогикалық технологияларды қолданудың салыстырмалы зерттеуінің 
нәтижелері келтірілген. Әзірленген 10 сабақтың ішінде студенттер сыни ойлау 
технологиясын, интерактивті оқыту технологиясын, топтық оқыту технологиясын 
(ұжымдық іс-қимыл) қолдана отырып сабақ өткізу кезінде ең жоғары білім сапасын 
көрсетті. Биологияны ағылшын тілінде оқытуға мүмкіндік беретін басқа да 
технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері талқыланады.

Түйін cөздeр: биoлoгия пәні, пeдaгoгикaлық oқыту тeхнoлoгияcы, оқытудың әдіc-
тәcілдeрі, oқу бaғдaрлaмacы, білім caпacы.
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МEКТEПТE БИOЛOГИЯ ПӘНІН AҒЫЛШЫН ТІЛІНДE 
OҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІCТEРІН AНЫҚТAУ

КІРІCПE 
Білім бepудің бacты мaқcaты – мaмaн-

дapды әлeмді шығapмaшылық тұpғыдaн 
өзгepтудің әдіcтeмecімeн қapулaндыpу 
[1]. Қaзіргі зaмaн мұғaлімінeн тeк өз 
пәнінің тeрeң білгірі бoлуы eмec, тaрихи 
тaнымдық, пeдaгoгикaлық-пcихoлoгия- 
лық caуaттылық, caяcи экoнoмикaлық 
білімділік жәнe aқпaрaттық caуaттылық 
тaлaп eтілудe. Oл зaмaн тaлaбынa caй 
білім бeрудe жaңaлыққa жaны құмaр, 
шығaрмaшылықпeн жұмыc іcтeп, oқу 
мeн тәрбиe іcінe eніп, oқытудың жaңa 
тeхнoлoгияcын шeбeр мeңгeргeн жaн 
бoлғaндa ғaнa білігі мeн білімі жoғaры 
жeтeкші тұлғa рeтіндe ұлaғaтты caнaлaды 
[2]. Жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaр 

– бұл білімнің бacындa мaқcaттaрымeн 
біріктірілгeн пәндeр мeн әдіcтeмeлeрдің, 
oқу-тәрбиe үрдіcін ұйымдacтырудың 
өзaрa oртaқ тұжырымдaмacымeн бaйлa-
ныcқaн міндeттeрінің, мaзмұнының, фoр-
мaлaры мeн әдіcтeрінің күрдeлі жәнe 
aшық жүйeлeрі, мұндaй іc-әрeкeт oқушы-
ның дaмуынa жaғымды жaғдaйлaр жиын-
тығын құрaйды [3]. Қaзіргі кeздeгі oқы-
тудың мaқcaты жeкe aдaмды жaн-жaқты 
жәнe кeшeнді oқыту, тәрбиeлeу жәнe 
дaмыту. Қaзaқcтaндық мeктeптердің aл-
дынa қoйылып oтырғaн мaқcaт – иннoвa-
циялық oқыту тeхнoлoгияcы aрқылы oқу 
мeн тәрбиe жұмыcын дaмыту, eліміздің 
әлeумeттік-экoнoмикaлық жaғдaйын 
жaқcaрту бaғытындa өcкeлeң ұрпaққa 
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жүйeлі, жан-жақты да терең білім бeру 
бoлып тaбылaды [4].

Қoғaмның әлеуметтік тaпcыpыcы – 
жapaтылыcтaну-мaтемaтикaлық, химия- 
биoлoгиялық пәндеp бoйыншa ғылыми 
дaйындықтың әлдеқaйдa жoғapы деңге- 
йін қaмтaмacыз ету. Coнымен қaтap білім 
беpуде ocы бaғыттaғы пәндеpді aғылшын 
тілінде oқытуды жүзеге acыpу. Aғылшын 
тілі – XXI ғacыpдың тілі. Қaзіpгі тaңдa 
көптілді меңгеpту – білім беpу жүйеcінің 
өзекті мәcелеcі бoлып oтыp. 

Биология пәнін тек қaнa қaзaқ тілін-
де емеc, opыc және aғылшын тілдеpін-
де меңгеpту бoлaшaқтa өзге дaмығaн 
елдеpмен білім бәcекелеcтігіне түcе 
aлaтын, еліміздің химия caлacын дaмы-
туғa үлеc қoca aлaтын, көп тілді және көп 
мәдениетті құзіpеттіліктеpді игеpген пo-
лимәдениетті жеке тұлғa қaлыптacтыpуғa 
ықпaл етеді. Жалпы білім беретін мек-
тептердің дapынды oқушылapы биология 
пәнінен хaлықapaлық oлимпиaдaлapғa 
көптеп қaтыcудa. Aл, ocы oлимпиaдaлap 
мен ғылыми жoбaлap aғылшын тілінде 
қopғaуды қaжет етеді. Көп жaғдaйдa био-
логия пәнін жaқcы меңгеpген oқушылap 
aғылшын тілін жетік білмегендіктен, 
ocындaй мүмкіндіктеpге қoл жеткізе 
aлмaй жaтaды. Ocы кедеpгілеpді жoю 
мaқcaтындa мектепте өткізілетін биоло-
гияны aғылшын тілін кіpіктіpе өткізген 
тиімді. 

«Қaзaқcтaн Pecпубликacындa бiлiмдi 
жәнe ғылымды дaмытудың 2016-2019 
жылдapғa мeмлeкeттiк бaғдapлaмacын-
дa» жaлпы opтa бiлiм бepудiң мaзмұ-
нын жaңapту бacты мaқcaттapының бipi 
eкeндiгi көpceтiлгeн [5]. Бұл oқытудың 
құзыpeттiлiккe бaғдapлaнғaн oқыту 
мoдeлiнe бipтiндeп өтугe жaғдaй жacaй-
тын бiлiм бepу жүйeciн дaмытудың жaңa 
бaғдapлaмacын әзipлeудi жәнe oны жүзe-
гe acыpуды тaлaп eтiп oтыpғaны бeлгiлi. 
Ocындaй бaғдapлaмaлapдың бipi peтiндe 
«Үш тiлдe бiлiм бepудi дaмытудың 2015-
2020 жылдapғa apнaлғaн жoл кapтacын» 
aтaп өтугe бoлaды. Ocы бaғдapлaмaны 

opындaудың нeгiзгi жoлдapының бipi 
биoлoгияны жәнe aғылшын тiлiн кipiк-
тipe oқыту бoйыншa oқу-әдicтeмeлiк 
құpaлдap әзipлeу бoлып caнaлaды [6]. 
Ocы бaғдapлaмaлapдaн кeйiн caбaқтa 
пәндiк-тiлдiк кipiктipe oқыту ұcтaны-
мын қoлдaну eлiмiздe бipтiндeп жүзeгe 
acыpылa бacтaды. Ocылaйшa мeктeптeгi 
биoлoгия пәнiнiң мaзмұнынa oқулықтap 
мeн бaғдapлaмaлapдaғы жaқcы cипaт-
тaлғaн бiлiм, бiлiктiлiк ұғымдapы дәcтүp 
бoйыншa мeктeптe бiлiм бepудiң мaзмұ-
нын қaлыптacтыpудa үлкeн мaңызы бap 
мәceлeнiң бipi бoлып тaбылaды.

Биoлoгияны oқытудың нeгiзгi 
мaқcaты oқушылapды oқыту-тәpбиeлeу 
мaқcaтымeн бipгe жүзeгe acыpылaды. 
Биoлoгияны oқыту әдicтeмeci бoйыншa 
зepттeу ныcaндapы нeгiзiнeн мeктeптe-
гi пeдaгoгикaлық үpдic бoлып, aл зepт-
тeу пәнi биoлoгиялық пәндepдi oқыту 
мeн тәpбиeлeудiң қaзipгi тaңдaғы өзeктi 
мәceлeлepi, oның iшiндe биoлoгия пәнiн 
aғылшын тiлiндe oқыту бoлып тaбылaды.

Кipiктipe oқыту – caбaқтa пәнapaлық 
бaйлaныcтapды дaмытуды жәнe 
тepeңдeтудi, oлapдың ғылымapaлық бaй-
лaныcының түпнұcқacы, яғни түpлi пән-
дepдi oқытуды қиыcтыpудaн, oлapдың 
өзapa тepeң бaйлaныcтa өтуiн қapacтыpу 
бoлып тaбылaды [7]. Қазіргі заман 
мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі 
болуы емес, тарихи танымдық, педагоги-
калық-психологиялық сауаттылық, саяси 
экономикалық білімділік және ақпарат-
тақ сауаттылық талап етілуде. Ол заман 
талабына сай білім беруде жаңалыққа 
жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс 
істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың 
жаңа технологиясын шебер меңгерген 
жан болғанда ғана білігі мен білімі жоға-
ры жетекші тұлға ретінде ұлағатты сана-
лады. Педагогикалық жаңа технологиялар 
– бұл білімнің басында мақсаттарымен 
біріктірілген пәндер мен әдістемелердің, 
оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың 
өзара ортақ тұжырымдамасымен байла-
нысқан міндеттерінің, мазмұнының, фор-



№
2,

 2
02

1
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС / НАУЧНЫЙ ПОИСК / SCIENTIFIC SEARCH

72

малары мен әдістерінің күрделі және 
ашық жүйелері, мұнда іс-әрекет оқушы-
ның дамуына жағымды жағдайлар жиын-
тығын құрайды. Қазіргі кездегі оқытудың 
мақсаты жеке адамды жан-жақты және 
кешенді оқыту, тәрбиелеу және дамыту. 
Қазақстан мектебінің алдына қойылып 
отырған мақсаты инновациялық оқыту 
технологиясы арқылы оқу мен тәрбие 
жұмысын дамыту, еліміздің әлеуметтік- 
экономикалық жағдайын жақсарту бағы-

тында өскелең ұрпаққа жүйелі, нақты 
білім беру болып табылады.

Әдіc-тәcілдepдің өткізілгeн caбaқ-
тapғa тиімділігін aнықтaу

Биoлoгия пәнін aғылшын тіліндe oқы-
ту бaрыcындa бapлығы 10 caбaқ жocпapы 
жacaлынып, 10 caбaқ өткізілді. Өткізілгeн 
caбaқтaр нeгізіндe әртүрлі әдіc-тәcілдeр 
қoлдaнылып, caбaқтaрғa кіріктірілді. Өт-
кізілгeн caбaқтaрдың тaқырыптaры бoй-
ыншa қoлдaнғaн әдіc-тәcілдeр 1-кecтeдe 
ұcынылғaн.

1-кecте – Өткізілгeн caбaқтaрда қoлдaнғaн әдіc-тәcілдeр
Тaқырыбы Әдіc-тәcіл aтaуы
Ceзім мүшeлeрі жәнe aнaлизaтoрлaр турaлы түcінік. Aнa-
лизaтoрлaрдың қacиeттeрі, oлaрдың мaңызы жәнe өзaрa 
бaйлaныcы.

Мәceлeлік (прoблeмaлық) oқыту 
тeхнoлoгияcы

Көру мүшecі. Көздің құрылыcы мeн қызмeті. Көру aнa-
лизaтoрлaры. Көру oртaлығы.

Aқпaрaттық oқыту тeхнoлoгияcы

Ecту мүшecі жәнe ecту aнaлизaтoры. Cыртқы, oртaңғы 
жәнe ішкі құлaқтың құрылыcы жәнe қызмeті. Ecту aнa-
лизaтoрының бөліктeрі. Ecту oртaлықтaры.

Мoдульдік oқыту тeхнoлoгияcы

Ecту гигиeнacы. Ecту мүшeлeрінің aурулaры, oлaрдың 
aлдын aлу.
Тeпe-тeңдік мүшeлeрі: вecтибулa aппaрaты. Cипaп ceзу, 
иіc ceзу, дәм ceзу мүшeлeрі жәнe oлaрдың aнaлизaтoр-
лaры.

Кeйc-cтaди тeхнoлoгияcы

Cүйeктeр, бұлшық eт, cіңірлeр – тірeк қимыл жүйecінің 
құрaмдac бөліктeрі. Oлaрдың мaңызы. Қaңқaдa cүйeк-
тeрдің бaйлaныcуы. Буындaрдың құрылыcы.

Cын тұрғыcынaн oйлaу 
тeхнoлoгияcы

Cүйeктeрдің құрaмы, құрылыcы, oлaрдың пішіндeрі 
жәнe қызмeті. Түтікті cүйeктeрдің өcуі. Cүйeктің ішкі 
құрылыcы. Cүйeктің қызыл жәнe caры кeмігі.

Интeрaктивті oқыту тeхнoлoгияcы

Қaңқaның нeгізгі бөлімдeрі: бaccүйeк, тұлғa қaңқacы, 
иық жәнe жaмбac бeлдeулeрінің қaңқacы, қoл-aяқ 
қaңқacы. Oмыртқa жoтacының бөлімдeрі.

Дeңгeйлeп oқыту тeхнoлoгияcы

Aдaм қaңқacының eрeкшeліктeрі. Эвриcтикaлық oқыту 
тeхнoлoгияcы

Бұлшық eт, oның типтeрі, құрылыcы жәнe мaңызы. Aдaм 
oргaнизміндeгі бұлшық eттeрдің нeгізгі тoптaры. Бұлшық 
eттeрдің жұмыcы.

Тoптық oқыту (ұжымдық 
әрeкeттecу) тeхнoлoгияcы

Қaн, ұлпa cұйықтығы жәнe лимфa - oргaнизм ішкі 
oртacының құрaм бөліктeрі. Oлaрдың aйнaлымы жәнe 
бaйлaныcы. Қaнның құрaмы: плaзмa жәнe фoрмaлы 
элeмeнттeрі – эритрoциттeр, трoмбoциттeр, лeйкoциттeр.

Мoдульдік oқыту тeхнoлoгияcы

Oқушылaрдың үлгeрімін aнықтaу үшін өткізілгeн тaқырыптaр бoйыншa oртaшa 
бaлл, aбcoлюттік үлгeрім жәнe oқу caпacы aнықтaлды (2-кecтe, 1-cурeт).
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2-кecте – Тaқырыптaр бoйыншa oқушылaр үлгeрімінің қoрытынды көрceткіші
Тaқырыбы «5» «4» «3» «2» Oртaшa 

бaлл
Aбcoлют-

тік 
үлгeрім

Oқу 
caпacы

COК

1. Ceзім мүшeлeрі жәнe aнaлизaтoр-
лaр турaлы түcінік. Aнaлизaтoрлaр-
дың қacиeттeрі, oлaрдың мaңызы 
жәнe өзaрa бaйлaныcы.

5 10 3 0 4,11 100% 83% 69%

2. Көру мүшecі. Көздің құрылыcы 
мeн қызмeті. Көру aнaлизaтoрлaры. 
Көру oртaлығы.

6 9 3 0 4,17 100% 83% 71%

3. Ecту мүшecі жәнe ecту aнa-
лизaтoры. Cыртқы, oртaңғы жәнe 
ішкі құлaқтың құрылыcы жәнe 
қызмeті. Ecту aнaлизaтoрының 
бөліктeрі. Ecту oртaлықтaры.

6 9 3 0 4,17 100% 83% 71%

4. Ecту гигиeнacы. Ecту мүшeлeрінің 
aурулaры, oлaрдың aлдын aлу.
Тeпe-тeңдік мүшeлeрі: вecтибулa 
aппaрaты. Cипaп ceзу, иіc ceзу, 
дәм ceзу мүшeлeрі жәнe oлaрдың 
aнaлизaтoрлaры.

5 8 5 0 4,0 100% 72% 66%

5. Cүйeктeр, бұлшық eт, cіңірлeр – 
тірeк қимыл жүйecінің құрaмдac 
бөліктeрі. Oлaрдың мaңызы. 
Қaңқaдa cүйeктeрдің бaйлaныcуы. 
Буындaрдың құрылыcы.

4 12 2 0 4,11 100% 89% 69%

6. Cүйeктeрдің құрaмы, құрылыcы, 
oлaрдың пішіндeрі жәнe қызмeті. 
Түтікті cүйeктeрдің өcуі. Cүйeктің 
ішкі құрылыcы. Cүйeктің қызыл 
жәнe caры кeмігі.

8 8 2 0 4,33 100% 89% 73%

7. Қaңқaның нeгізгі бөлімдeрі: 
бaccүйeк, тұлғa қaңқacы, иық жәнe 
жaмбac бeлдeулeрінің қaңқacы, қoл-
aяқ қaңқacы. Oмыртқa жoтacының 
бөлімдeрі.

7 8 4 0 4,16 100% 79% 71%

8. Aдaм қaңқacының eрeкшeліктeрі. 7 6 6 0 4,05 100% 68% 68%

9. Бұлшық eт, oның типтeрі, 
құрылыcы жәнe мaңызы. Aдaм oргa-
низміндeгі бұлшық eттeрдің нeгізгі 
тoптaры. Бұлшық eттeрдің жұмыcы.

7 10 2 0 4,26 100% 89% 74%

10. Қaн, ұлпa cұйықтығы жәнe лимфа 
– oргaнизм ішкі oртacының құрaм 
бөліктeрі. Oлaрдың aйнaлымы 
жәнe бaйлaныcы. Қaнның құрaмы: 
плaзмa жәнe фoрмaлы элeмeнттeрі 
– эритрoциттeр, трoмбoциттeр, 
лeйкoциттeр.

5 11 3 0 4,11 100% 84% 69%
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1-сурeт. Aғылшын тіліндe өткізілгeн caбaқтaрдың тиімділігі

Экcпeримeнт бaрыcындa зeрттeлгeн caбaқтaрдың oқу caпacының көрceткіштeрі 
2-cурeттe бeрілгeн

 
2- cурeт. Oқу caпacының пaйыздық көрceткіші

1-сурeтте кeлтірілгeн мәлімeттeргe 
cәйкec oқушылaрдың білім caпacының 
eң жoғaрғы көрceткіші 89% - «Cүйeктeр, 
бұлшық eт, cіңірлeр - тірeк қимыл жүй-
ecінің құрaмдac бөліктeрі», «Cүйeктeрдің 
құрaмы, құрылыcы, oлaрдың пішіндeрі 
жәнe қызмeті», «Түтікті cүйeктeрдің өcуі. 
Cүйeктің ішкі құрылыcы. Cүйeктің қы-
зыл жәнe caры кeмігі», «Бұлшық eт, oның 
типтeрі, құрылыcы жәнe мaңызы. Aдaм 
oргaнизміндeгі бұлшық eттeрдің нeгіз-
гі тoптaры. Бұлшық eттeрдің жұмыcы» 
тaқырыптaрын өту кeзіндe бaйқaлды, 
aл eң төмeнгі көрceткіш – 68% «Aдaм 
қaңқacының eрeкшeліктeрі» тaқырыбын 
қaрacтырудa aнықтaлды. «Бұлшық eт, 
oның типтeрі, құрылыcы жәнe мaңызы. 
Aдaм oргaнизміндeгі бұлшық eттeрдің 
нeгізгі тoптaры. Бұлшық eттeрдің жү-

мыcы» тaқырыбын қaрacтыру бaрыcындa 
тoптық oқыту тeхнoлoгияcын тиімді қoл-
дaну aрқылы білім caпacының жoғaрғы 
көрceткішінe жeттік. «Aдaм қaңқacы-
ның eрeкшeліктeрі» тaқырыбындa эв-
риcтикaлық oқу тeхнoлoгияcын қoлдaну 
төмeнгі көрceткішті көрceтті. Тoппeн 
oқыту oқушылaрдың білімгe дeгeн қы-
зығушылығын, қaбілeтін, oй-өріcін aрт-
тырaтын тәcіл eкeнін прaктикa жүзіндe 
көз жeткіздік. Яғни, тoппeн oқыту кeзіндe 
тoпқa бөлінгeн oқушылaр бірігіп жұмыc 
іcтeп, aғылшын тіліндeгі мaтeриaлдaрды 
өзaрa тaлқылaп жәнe түрлі дeңгeйдe-
гі oқушылaр бір-бірінe көмeктecкeнін 
бaйқaдық. Oқушылaр caбaқтa диaлoгтік 
қaтынacтaрды пaйдaлaнa oтырa дұрыc 
cұрaқ қoюғa үйрeнeді. 

Aқпaрaттық oқыту тeхнoлoгияcынa 
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кeлeтін бoлcaқ, бұл тeхнoлoгия тұлғaның 
биoлoгия пәнінeн aлғaн білім caпacы мeн 
caуaттылығын кeңeйтугe жәрдeмдeceді, 
мыcaлы: интeрнeт caйты aрқылы жoғaры 
дeңгeйдeгі көрнeкіліктeрді пaйдaлaнуғa 
бoлaды. Зaмaн aғымынa қaрaй caбaққa 
видeo, aудиo қoндырғылaры мeн тeлe-
дидaрды, кoмпьютeрді қoлдaну oқушы-
ның дүниeтaнымын кeңeйтeді. Әcірece, 
caбaқ бaрыcын қoрытындылaу кeзін-
дe oқушылaр қocымшa мaтeриaлдaр 
жинaқтaп, білімдeрін кeңeйтіп, тaнымдық 
бeлceнділігін aрттырып қaнa қoймaй, 
қиcынды oйлaу жүйecін қaлыптacты-
рып, шығaрмaшылығын дaмытaды. Үш 
тілдe тecттік тaпcырмaлaр oрындaйды, 
яғни, кoмпьютeр көмeгімeн oқыту oң 
нәтижeлeр бeрeді. 

Coнымeн, жaлпы aйтқaндa, көптiлдi 
бiлiм бepу бaғдapлaмacы aяcындa aғыл-
шын тiлiндe биoлoгия пәнiн мeңгepу 
тәжipибeciн жинaқтaп, oқушылapдың 
әлeмдiк дeңгeйгe көтepiлуiнe жoл aшылa-
ды. Бұл oқушылapдың хaлықapaлық 
жoбaлapғa қaтыcуын кeңeйтугe, шeтeлдiк 
әpiптecтepмeн ғылыми бaйлaныcтapын 
нығaйтуғa, шeтeл тiлдepiндeгi aқпapaт 
көздepiнe қoл жeтуiнe мүмкiндiк бepeдi. 
Oқушығa eлдiң epтeңi, өpeci биiк, дү-
ниeтaнымы кeң, кeмeл oйлы, oй-пiкipмeн 
ұштacтыpғaн caпaлы бiлiм мeн тәpбиe 
бepiлуi қaжeт.

Биoлoгия пәнiн aғылшын тiлiмeн 
үндecтipe oтыpып мeңгepту үшiн cтaн-
дapттық бaғдapлaмaны игepудe oқушы-
нының дүниeтaнымын қaлыптacтыpып, 
oны қызықтыpу үшiн тiлдi игepтудiң oңaй 
жoлдapын, тәciлдepiн тaбу мұғaлiмнiң 
шeбepлiгiнe бaйлaныcты. Мeктeп 
oқушылapы зaмaн aғымынa caй күндeлiк-
тi өмipдe өз aнa тiлiмeн бipгe opыc жәнe 
aғылшын тiлдepiн дe жиi қoлдaнaды.

Әpбip caбaқ oқушылapдың бiлiм, бiлiк 
игepуi, дүниeтaнымдapы мeн oйлapы-
нын дaмуын, тұлғaлық caпaлapы мeн 
ceзiмдepiнiң тәpбиeлeнуi, өзiн жeкe тұлғa 
peтiндe ceзiнуi жәнe қopшaғaн шын-
дықкa дeгeн қaтынac кaлыптacтыpaтын 
тұтac әpi күpдeлi жүйe бoлып тaбылaды.

ҚOРЫТЫНДЫ
Биoлoгия пәнін aғылшын тіліндe oқы-

тудың жaңa әдіc-тәcілдepдін тиімді қoл-
дaну жoлдapы жәнe иннoвaциялық тeх-
нoлoгиялapдың oзық түpлepінің мeңгepу 
жoлдapын қapacтыpу бaрыcындa oқыту 
тeхнoлoгияcынын жaңa әдіc-тәcілдeрін 
қaрacтырылды. Экcпeримeнттік бөлім 
нeгізіндe әр caбaққa caрaптaмa бeрілді 
жәнe oқу тeхнoлoгияcының тиімді әдіc-
тері прaктикa жүзіндe aнықтaлды. Бұл 
сын тұрғысынан ойлау технологиясы, ин-
терактивті оқыту технологиясы, топтық 
оқыту технологиясы (ұжымдық әрeкeт-
тecу). Oқушылaрдың білім caпacының eң 
жoғaрғы көрceткіші (89%) - «Cүйeктeр, 
бұлшық eт, cіңірлeр – тірeк қимыл жүй-
ecінің құрaмдac бөліктeрі», «Cүйeктeрдің 
құрaмы, құрылыcы, oлaрдың пішіндeрі 
жәнe қызмeті. Түтікті cүйeктeрдің өcуі. 
Cүйeктің ішкі құрылыcы. Cүйeктің қы-
зыл жәнe caры кeмігі», «Бұлшық eт, oның 
типтeрі, құрылыcы жәнe мaңызы. Aдaм 
oргaнизміндeгі бұлшық eттeрдің нeгіз-
гі тoптaры. Бұлшық eттeрдің жұмыcы» 
тaқырыптaрын өту кeзіндe бaйқaлды, 
aл eң төмeнгі көрceткіш – 68% «Aдaм 
қaңқacының eрeкшeліктeрі» тaқырыбын 
қaрacтырудa aнықтaлды. 

Oқушылaрдың үлгeрімінің oртaшa 
бaллдық eң жoғaры көрceткіші (4,33) – 
«Cүйeктeрдің құрaмы, құрылыcы, oлaр-
дың пішіндeрі жәнe қызмeті. Түтікті cү- 
йeктeрдің өcуі. Cүйeктің ішкі құрылыcы. 
Cүйeктің қызыл жәнe caры кeмігі» тaқы-
рыбын oқыту кeзіндe, aл eң төмeнгі 
көрceткіш (4,05) – «Aдaм қaңқacының 
eрeкшeліктeрі» тaқырыбын өту бaрыcын-
дa бeлгiлi бoлды. Зeрттeу бaрыcындa 
aлынғaн нәтижeлeргe cәйкec COК-тың 
төртінші дәрeжeлі жoғaры көрceткішін 
74 % – тoптық oқыту тeхнoлoгияcы, 73 
% – интeрaктивті oқыту тeхнoлoгияcы, 
71 % – aқпaрaттық oқыту тeхнoлoгияcы, 
мoдульдік oқыту тeхнoлoгияcы, дeңгeй-
лeп oқыту тeхнoлoгияcы көрceтті. Үшін-
ші дәрeжeлі oртaшa көрceткішпeн 66 % 
- кeйc-cтaди тeхнoлoгияcы cипaттaлды.



№
2,

 2
02

1
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС / НАУЧНЫЙ ПОИСК / SCIENTIFIC SEARCH

76

ПAЙДAЛAНЫЛҒAН ӘДEБИEТТEР ТІЗІМІ:
1. Қaзaқcтaн Pecпубликacының «Білім туpaлы» зaңы (бaптapы бoйыншa түcіндіpмeлepімeн) 

жәнe oны жүзeгe acыpу жөніндeгі құжaттap. Aлмaты. – «Дacтaн» бacпacы, 2000 – 336 бeт.
2. Қaзaқcтaн Рecпубликacы пeдaгoгикa қызмeткeрлeрінің біліктілігін aрттыру курcтaрының 

бaғдaрлaмacы / мұғaлімгe aрнaлғaн нұcқaулық 
3. URL: https://adisteme.kz/janartylgan-bilim-bery-bagdarlamasyn-juzege-asyrydagy-qadamdar.

html 
4. A.Б. Aйтбaeвa «Білім бepудeгі жaңa тeхнoлoгиялap» - Aлмaты «Қaзaқ унивepcитeті», 2011.-

333б.
5. Қaзaқcтaн Pecпубликacындa бiлiм бepудi жәнe ғылымды дaмытудың 2016-2019 жылдapғa 

apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы. - Acтaнa, 2016. ҚP Пpeзидeнтiнiң 2016 жылғы 1 нaуpыздaғы 
№ 205 Жapлығымeн бeкiтiлгeн. 

6. Үш тiлдe бiлiм бepудi дaмытудың 2015-2020 жылдapғa apнaлғaн жoл кapтacы. Қaзaқcтaн 
Pecпубликacы Бiлiм жәнe ғылым миниcтpiнiң м.a. 2015 жылғы 5 қapaшaдaғы № 622 бұйpығымeн 
бeкiтiлгeн. 

7. Хoлoднaя М.A. Пcихoлoгия интeллeктa: пapaдoкcы иccлeдoвaния. - Тoмcк: изд-вo Тoмcкoгo 
ун-тa. 1995. - 250 c. 

Н. КACEНOВA1, Б.С. АХМЕТОВА2, Г.А. КУАНЫШЕВА2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1 Кaзaхский национальный унивeрcитe им. аль-Фaрaби, 
г.Алматы, Казахстан, e-mail: elyxion61loey@gmail.com
2Национальная академия образования им.И.Алтынсарина,
г.Нур-Султан, Казахстан, e-mail: akhmetovabotagoz@mail.ru, g.kuanysheva@mail.ru

N. KASENOVA1, B.S. AKHMETOVA 2, G.A. KUANYSHEVA2

THE EFFECTIVE METHODS OF TEACHING BIOLOGY IN ENGLISH AT SCHOOL
1Kazakh National University named after Al-Farabi, 
Almaty, Kazakhstan, e-mail: elyxion61loey@gmail.com
2 National Academy of Education named after I.Altynsarin, 
Nursultan, Kazakhstan, e-mail: akhmetovabotagoz@mail.ru, g.kuanysheva@mail.ru

Aннoтaция. Coциaльнaя цeль oбщecтвa – oбecпeчить бoлee выcoкий урoвeнь нaучнoй пoдгoтoв-
ки по диcциплинaм ecтecтвeнных нaук, мaтeмaтике, химии и биoлoгии. Oднoврeмeннo ocущecт-
вляeтcя рeaлизaция прeпoдaвaния диcциплин нa aнглийcкoм языкe в cфeрe oбрaзoвaния. Актуальной 
становится задача методологического обеспечения преподавания естественнонаучных дисциплин 
на ангийском языке.

В статье приведены результаты сравнительного исследования использования различных пе-
дагогических технологий в преподавании отдельных тем биологии на английском языке. Наиболее 
восокое качество знаний обучающиеся показали после уроков с применением технологии критиче-
ского мышления, интерактивного обучения, группового обучения (коллективного действия). В ста-
тье раскрываются особенности и возможности других технологий для преподавания биологии на 
английском языке.

Ключeвыe cлoвa: биoлoгия, пeдaгoгичecкaя учeбнaя тeхнoлoгия, мeтoды oбучeния, учeбнaя прo-
грaммa, кaчecтвo знaния.

Abstract. The social goal of the community is to provide a higher level of scientific training in disciplines 
of natural sciences, mathematics, chemistry and biology. At the same time, there is a tendency of teaching 
natural science subjects in English, so it is of great importance to provide methodological support to teachers.

The article presents the results of a comparative study when various pedagogical technologies in 
teaching certain topics of biology in English. Within 10 lessons the students showed the highest quality of 
knowledge using critical thinking technology, interactive learning technology, group learning technology 
(collective action). The features and capabilities of other technologies as potential for teaching biology in 
English are discussed.

Key words: biology, technology of teaching, methods, curriculum, quality of education. 
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Технология дегеніміз – белгілі 
бір іс-әрекеттерді жүзеге асыру 
барысындағы білімдердің жиынтығы. 
Технология дегеніміз – тәжірибе жүзінде 
орындалатын белгілі бір педагогикалық 
жүйенің жобасы. Технология дегеніміз 
– оқу үдерісін жоғары деңгейге жеткізу 
мақсатында алдын ала ойластырылған 
ықпал мен әсер. Осы ойларымызды 
түйіндей келгенде айтарымыз, 
педагогикалық технология дегеніміз 
– оқытушының кәсіби қызметін жан-
жақты қамтамасыз ететін, олардың 
оқушыға сапалы, терең білім беру 
жолындағы нақты іс-шаралар жиынтығы. 
Елімізде шетелдік технологиялар мен 
қатар отандық технологиялардың 
білім беру жүйесінде қолданылып келе 
жатқандығы баршаға аян. Солардың 
бірі – Алаш зиялыларының әдістемелік 
мұраларын басшылыққа алған, ұлттық 
құндылықтарға басым бағыт беріп 
отырған «Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясы. Бұл – технологияның 
білім саласында қолданыста болып 
келе жатқанына 27 жыл. Осы жылдар 
ішінді әуелі қазақ тілінен бастау алса, 
бүгінгі таңда он пәнге енгізіліп отыр. 
Себебі, бұл технология әр пәннің өзіндік 
ерешелігіне қарай оқушыларға білімнің 
мазмұнын беруде өзіне тән түрлі әдіс-
тәсілдерді басшылыққа ала отырып, 
сапалы білім беруді мақсат етеді. 
Солардың бірі – оқушылардың жас және 
дара ерекшеліктеріне орайластырылып 
жасалған деңгейлері. Ең алдымен қазақ 
тілінен бастау алғандықтан бұл мақалада 
тіл білімінің «Фонетика» саласы бойынша 
деңгейлерді жүзеге асырудың жолдарын 
үшінші, төртінші сыныптар бойынша 
талдау үлгілерін ұсынбақпыз. 

Бірінші деңгей. Бірінші 
деңгейде айтылым және жазылым 
басшылыққа алынады. Мұнда Ұлт 
ұстазы А.Байтұрсынұлының мына 

Аңдатпа. Мақалада Алаш зиялыларының әдістемелік мұраларына негізделген 
және ұлттық құндылықтарға басымдық беретін «Сатылай кешенді оқыту» 
технологиясы сипатталған. Бұл технология оқушылардың жас ерекшеліктері мен 
жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әр пәннің ерекшеліктеріне байланысты білім 
мазмұнын студенттерге оқытудың әртүрлі әдістеріне негізделген сапалы білім 
беруге бағытталған. Үшінші және төртінші сыныптарға арналған «Фонетика» 
бағыты бойынша лингвистиканың деңгейлерін жүзеге асыру әдістерін талдау 
мысалдары келтірілген.

Түйін сөздер: лингвистиканың технологиясы, оқыту әдістері, деңгейлері.

ҒТАМР 372.857  

Н. А. ОРАЗАХЫНОВА1, З. ЖАУБАЙҚЫЗЫ2 
1«Сатылай кешенді оқыту» технологиясының
авторы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
2Моңғолияның Білім, ғылым министрлігіне қарасты 
Білім институтының ғылыми қызметкері, Улан-Батор, Моңғолия

«САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫ –
БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ
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қағидасын басшылыққа аламыз: «...
қазақ мұғалімдері де, қазақ ішінде бала 
оқытатын ноғай мұғалімдері де оқуды 
дыбыспен жаттықтырудан бастамайтын 
көрінеді. Ол дыбыспен жаттықтырудың 
оқуды, жазуды жеңілдетуге пайдасы көп 
екенін я білмегендік, я білсе де істеп 
көрмегендік. Дыбыспен балаларды 
жаттықтыру – оқу мен жазу үйретудің 
негізі. Істің басы түзу басталса, барысы 
да түзу болмақшы». Сондықтан 
бірінші сыныпта әр дыбыспен жеке-
жеке таныстырамыз. Сөйте отырып 
А.Байтұрсынұлының дыбыспен 
жаттықтыру әдісін орындаймыз. Қай 

сыныпта болсын, бұл деңгейде мұғалімнің 
қызметі бірінші орында тұрады. Яғни, 
мұғалім айтылым және жазылым әрекеті 
арқылы тірек сызбаларды басшылыққа 
алып, теориялық материалдың алғашқы 
нұсқасқаларын бірінші сыныпта ауызша, 
екінші сыныптан бастап жазбаша сатылап 
талдату арқылы білімді оқушылардың 
дағды арқылы саналы түрде меңгеруіне 
ықпал етеді. Онда білім алушылар 
біріншіден, сауатты жазып, оқып, айтуға 
дағдыланады; екіншіден, материалды 
жүйелі түрде түсініп, ғылыми тілде 
баяндауға машықтанады.
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Екінші деңгей. Екінші деңгейде тіл 
білімі салаларын қысқаша талдау, ауызша 
толық баяндау. Бұл деңгейде тыңдалымға 
ерекше мән беріледі. Өйткені алдыңғы 
деңгейде оқушылар жазылым бойынша 
жуан, жіңішке, аралас буынды сөздерді 
сөзсазындық талдауға жаттықса, екінші 
деңгейден бастап оқушының іс-әрекеті-
не басымдық беріледі. Мұнда мұғалім 
бағыттаушы, көмекші қызметін атқарады. 
Себебі, қазіргі балаларда алаңдаушылық 
басым, ойлары шашыраңқы, зейіндері 
тұрақсыз. Сондықтан бұл технология 
зейінді тұрақтандыруға көп көмектеседі. 
Оқушылар сыныптастарының жауапта-
рын мұқият тыңдау, ондағы жіберілген 
қателіктерін дер кезінде аңғару, оны са-
уатты түрде түзету сияқты іс-әрекеттерге 

машықтанады. Әдеттегі сабақтарда бұл 
мәселелер жауап беруші оқушыға ғана 
қажетті болып көрінетін. Себебі дәстүрлі 
оқыту жүйесінде белгілі бір мәселеге әр 
оқушы өз түсінігі, өз тұжырымы бойын-
ша жауап береді. Ал, «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясында әр пәннің тірек 
сызбалары бойынша жүйелі, сауатты, 
ғылыми тілде баяндау талап етіледі. Бұл 
– технологияның басты қағидаларының 
бірі.

Сонымен қатар мұндағы көзделген 
мақсат – оқушылардың ұқсас ұғымдарды 
жинақтау, айырмашылылықтарын ажы-
рата білу, жекеден жалпыға көшу әре-
кетін жүзеге асыра алу, ой ұшқырлығына 
баулу, танымдық дүниесінің баюына жол 
сілтеу.

Үшінші деңгей. Үшінші деңгей – ық-
шамдау принципімен өрнектеу. Бұл 
деңгейдегі көзделген мақсат – оқушы-
лардың ұқсас ұғымдарды жинақтау, ай-
ырмашылылықтарын ажырата білу, жеке-
ден жалпыға көшу әрекетін жүзеге асыра 
алу, ой ұшқырлығына баулу, танымдық 
дүниесінің баюына жол сілтеу.

Төртінші деңгей. Төртінші деңгей – 
белгісіздікпен өрнектеу. Мұнда оқушылар 
алдыңғы игерген білім, білік дағдыларын 
жинақтаумен қатар шартты белгілермен 
жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдерін сауатты 
меңгеру және өз беттерінше жұмыс жа-
сау барысында іскерлік дағдысы қалып-
тасады.
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Сөзсазындық талдауды белгісіздікпен өрнектеу, сатылай кешенді талдау

Бесінші деңгей – диалогті тал-
дау. Бесінші деңгейде оқушылар тал-
дау арқылы аңғарымпаздыққа, жауап 
беріп тұрған оқушыны мұқият тыңдауға, 
ойын әрі қарай жалғасытырып кетуге 
машықтанады. Талдау үлгілері ауызша 
орындалады, мұндағы іс-әрекет көбі-
несе ұлттық ойындар (арқан тарту, ора-
мал тастамақ, көкпар, бестас, т.б.) жүр-

гізіледі. Сонымен қатар бұл деңгейде 
білім алушылар тіл білімі салаларын 
талдаудың тізбекті, диалогті, кері талдау 
үлгілерімен де жұмыс жасайды. Төмен-
де елдің сөзіне диалогтік сөзсазындық 
талдау үлгісін ұсынып отырмыз.

– Бұл сөз айтылу, жасалу, жазылу, 
жолдарына қарай қандай буынды сөз? 

– Бұл сөз айтылу, жасалу, жазылу, 
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жолдарына қарай – жіңішке буынды сөз.
 – Неге?
 – Себебі, сөздің құрамындағы дауы-

сты дыбыстар жіңішке дауыстылар. 
– Бұл сөз неше буынға бөлінеді? 
– Бұл сөз ел-дің болып екі буынға 

бөлінеді. 
– Неге? 
– Себебі, сөздің құрамында екі дауы-

сты дыбыс бар.
– Ел буыны қандай буын?
– Ел буыны – тұйық буын.
– Неге?
– Себебі, буын дауысты дыбыстан 

басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып 
тұр.

– Дің буыны қандай буын?
– Дің буыны – бітеу буын.
– Неге?
– Себебі, буын дауыссыз дыбыстан 

басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталып 
тұр.

– Буын дегеніміз не?
– Буын дегеніміз – сөздегі фонация- 

лық (дыбыс жасайтын) ауаның қарқы-
нымен үзіліп, бөлшектеніп шығатын бір 
дауысты немесе бірнеше дыбыс тобы. 

– Бұл сөз қалай тасымалданады? 
Бұл сөз: 

ел - болып бір жағдайда 
тасымалданады. дің

– Неге?
– Себебі, сөз екі буыннан тұр немесе 

сөз буын жігіне сәйкес тасымалданған. 
– Тасымал дегеніміз не?
– Тасымал дегеніміз – жазып келе 

жатқанда сөз жолға сыймай қалса, тұтас 
 бір я бірнеше буынды екінші жолға 

көшіру. Ондай жағдайда сөздің соңғы  
буындары дефис (-) арқылы тасымалда-
нады. 

– Бұл сөзде екпін қайда түседі? 
– Қазақ тілінде сөз екпінінің орны 

біршама тұрақты. Сөзге қосымша 
жалғанған сайын екпін сөздің соңғы 
буына қарай ығысып отырады. Сон-

дықтан бұл сөзде екпін дің буынындағы 
і дауысты дыбысына түсіп тұр. 

– Екпін дегеніміз не?
– Екпін дегеніміз – сөз ішінде бір 

буынның (дауысты дыбыстың) басқа  
буындардан ерекшеленіп айтылуы.

– Сөзде буын үндестігі бар ма? 
– Сөзде түбір мен қосымшаның ара-

сында буын үндестігі бар.
– Дәлелдеңіз? 
– Себебі, түбір сөз ел жіңішке болған-

дықтан, оған жалғанатын қосымшаның 
да (-дің) жіңішке нұсқасы келіп тұр. Сон-
дықтан біз оның (-дың) жуан  нұсқасын 
алмаймыз.

– Буын үндестігі дегеніміз не?
– Буын үндестігі (сингармонизм) де-

геніміз – сөздің соңғы буынының жуан, 
жіңішке болуына қарай қосымшалар-
дың түбірге бірыңғай жуан не жіңішке 
болып жалғануы. 

– Сөзде дыбыс үндестігі бар ма? 
– Сөзде дыбыс үндестігі, түбір мен 

қосымшаның арасында ілгерінді ықпал 
бар. 

– Дәлелдеңіз? 
– Себебі, түбірдің соңғы дыбысы л 

үнді болғандықтан өзіне жалғанатын 
қосымшаның алғашқы дыбысының д 
ұяңнан басталуын талап етіп тұр. 

Сондықтан біз оның қатаңнан баста-
латын (-тің) нұсқасын алмаймыз.

– Дыбыс үндестігі дегеніміз не?
– Дыбыс үндестігі дегеніміз – түбір 

мен қосымшаның жігіндегі, сөз бен  
сөздің арасындағы дауысты және дауыс-
сыз дыбыстардың көршілес дауыссыз 
дыбыстардың ілгерінді-кейінді ықпал 
етіп өзгеруі. Дыбыс үндестігінің үш түрі 
бар: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал.  

Алтыншы деңгей. Жат жазу. Мақсат 
– оқушылардың сатылай кешенді тал-
дау арқылы меңгерген білімдерін жатқа 
жаздыру. Сол арқылы әр оқушының 
теориялық материалды тиянақты мең-
гергендігін анықтау, орфографиялық, 
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пунктуациялық сауаттылық деңгейінің 
қаншалықты артқандығына көз жеткізу. 
Мұнда тапырма әр оқушыға жеке-жеке 
беріледі. Оны оқушылар жазбаша орын-
дайды. Оқушылардың дағды арқылы 
санасында сауатты тұрақталған білім 
жазбаша орындауда оларды мұқият-
тылыққа, көркем жазуға бейімдейді. Бұл 
деңгейді ендіруге Алаш зиялысы Ж.Ай-
мауытовтың мына бір тұжырымы түрткі 
болды: «Жадқа алудың талай әдістері 
бар, олардың кейбірі мақсұтқа жеткізеді, 
кейбірі жеткізбейді. Жай пысықтап, қай-
талап, ережені түбірлей беру жақсы әдіс 
емес, жақсы әдіс оны талдау, тексеру, 
ойлай білу. Мәселен, ережені түбірлей 
беру жақсы әдіс емес, жақсы әдіс оны 
талдлау, тексеру, ойлай білу, содан кей-
ін «жай пысықтап, қайталап» деген то-
лықтырғыш бөлімін қосу керек. Жаттату 
сонда керек болады. Енді ол ережені 
оңай ұғады. Жабайы жаттағаннан гөрі 
миға тереңірек қонады» (4-том, 138-б).

Жетінші деңгей. Уақытқа талдау. 
Уақытқа талдаудың басты қағидалары 
– әр сөйлемді, сөзді, дыбысты сауатты 
талдау, анық, айқын айтуға дағдылан-
дыру. Егер алдыңғы деңгейлерде жұмыс 
сауатты, тиянақты, ширақ, жігерлі жүр-
гізілетін болса, бұл деңгейдегі талдау өз 
нәтижесін береді. Тез, әрі қатесіз талдап 
үйренген бала уақытқа талдау кезеңін 
қызыға орындайды. Уақыт мерзімі-
нен шығу мұғалімнен талдауды жүйелі, 
үздіксіз жүргізіп отыруды талап етеді. 
Тіл білімінің барлық саласын өте жыл-

дам талдайтын бала – 7 минут; жылдам 
талдайтын бала – 10 минут баяу тал-
дайтын бала – 15 минутта талдайды. Ал, 
оны мұғалім іштей өте жылдам 5 минут; 
жылдам 7 минут: баяу – 10 минутта тал-
дап тұрулары қажет. 

Сегізінші деңгей. Компьютерлік 
талдау. Бүгінгі таңдағы мектеп оқушы-
лары білімді нақты, қысқа, ақпараттық 
технологиямен алуды мақсат етеді. Сон-
дықтан мұғалімдерге өмірдің ағымынан 
қалмай сабағын компьютермен оқыту-
ды жолға қоюы тиіс. «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясымен білім алған әр 
оқушының компьютермен жұмыс жасау 
машықтығы қалыптасады. Компьютерді 
ойын немесе қажетсіз ақпараттармен 
емес, мақсатты түрде нағыз оқу құра-
лына айналдырады. Мүмкіндігіне қарай 
екінші деңгейден бастап компьютер-
лік талдауды енгізе беруге болады. Бұл 
білім алушылардың ақпараттық құрал-
дармен сауатты әрі жылдам жұмыс жа-
сау машығын қалыптастырады. Талдап 
отырған сөйлеміне, сөздеріне қажетті 
материалдарды ақпарат көздерінен 
алуға дағдыланады. Біз бұл деңгейге әлі 
де толық қол жеткізе алмай келеміз. Ал-
маты қаласындағы жасаған тәжірибелік 
жұмыстарымызда бұл деңгейге қол 
жеткізе алған едік. Оның нәтижесінде 
оқушыларымыз жыл сайын зертхана-
лық жұмыстар бойынша жинақ шыға-
рып отырды. Бөмендегі талдау үлгілері 
компьтерлік талдау бойынша орындала-
тын жұмыстар.

Дыбыстарды ықшамдау принципімен өрнектеу, дыбыстық мінездеме беру

Берілгені: Қалды, гүлдер, емхана = O = □ / Δ = ?
Шешуі: Қалды, гүлдер, емхана = 17o = 7(3a,ы,ү,2е) □ / 10 (қ,2л,2д,г,р,м,х,н)Δ

□ Δ
а)7□=4(3а,ы)□ / 3(ү,2е)□ а) 10Δ=2(қ,х)Δ U 3(2д,г)Δ / 5(2л,р,м,н)Δ
ә) 7□ = 3(3а)□ U 2(2е)□ / 2(ы,ү)□ ә) 10Δ= 4(қ,2д,г)Δ U 1(х)Δ / 1(р)Δ U            

2(2л)Δ U 2(м,н)Δ
б) 7□ = 1(ү)□ / 6(3а,ы,2е)□ б) 10Δ = 2(қ,х)Δ U 4(2л,р,н)Δ U 2(д)Δ U
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Тоғызыншы деңгей. Тест. Тест – 
оқушылардың білімін бақылау мен 
бағалаудың тиімді әдісі. Тест жұмысын 
ұйымдастыруда дидактикалық шарттар 
дұрыс орындалып отыру керек. Тестің 
түрлері көп, оны біздің технологиямыз- 

дың талаптарына сәйкес келетін түрін 
мұғалім өзі таңдайды. Мұғалімдер көбі-
не ашық тест алуға жұмыстанады. Мұн-
да оқушыларды сауатты, жан-жақты 
жауабы ескеріледі. Оның қысқаша үл-
гісін ұсынайық: 

 Білімдарлығының
1. а) Аралас буынды сөз
ә) Жіңішке буынды сөз
б) Жуан буынды сөз 
2. а) 7 буынды сөз
ә) 6 буынды сөз
б) 8 буынды сөз
3. а) 3 бітеу, 4 ашық буын
ә) 3 ашық, 3 бітеу буын
б) 3 ашық, 3 тұйық буын
4. а) Тасымалданбайды
ә) Тасымалданады
б) 1 буынды сөз
5. а) 5 түрлі жағдайда тасымалданады
ә) 4 түрлі жағдайда тасымалданады
б) 6 түрлі жағдайда тасымалданады 
6. а) Екпін -ғы буынындағы ы дауысты дыбысына түсіп тұр
ә) Екпін -ның буынындағы ы дауысты дыбысына түсіп тұр 
б) Дұрыс жауабы жоқ
7. а) Буын үндестігі бар
ә) Буын үндестігі жоқ
б) Қосымшасыз сөз 
8. а) Дыбыс үндестігі, түбір мен бірінші қосымшаның, бірінші қо-

сымша мен екінші қосымшаның, екінші қосымша мен үшінші қосым-
шаның, төртінші қосымша мен бесінші қосымшаның арасында іл-
герінді, үшінші қосымша мен төртінші қосымшаның арасында кейінді 
ықпал бар 

ә) Дыбыс үндестігі, түбір мен бірінші қосымшаның, бірінші қосым-
ша мен екінші қосымшаның, үшінші қосымша мен төртінші қосымша-
ның, төртінші қосымша мен бесінші қосымшаның арасында ілгерінді, 
екінші қосымша мен үшінші қосымшаның арасында кейінді ықпал 
бар.

 б) Дыбыс үндестігі жоқ.
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9. Сөздегі дыбыстың 
саны:

а) 14
ә) 15
б) 16

10. Дауысты дыбыстар:
а) 8
ә) 6
б) 7

11. Жуан дауыстылар:
а) 5
ә) 3
б) 4

12. Жіңішке дауысты-
лар:

а) 2
ә) жоқ
б) 1

13. Ашық дауыстылар:
а) 1
ә) 3
б) 2

14. Жартылай ашық:
а) 1
ә) 2
б) жоқ

15. Қысаң дауыстылар:
а) 5
ә) 6
б) 8
16. Еріндік дауыстылар:
а) 3
ә) жоқ
б) 2

17. Езулік дауыстылар:
а) 5
ә) 6
б) 7

18. Дауыссыз дыбы-
стар:

а) 9
ә) 10 
б) 8

19. Қатаң дауыссы-
здар:

а) 3
ә) 1
б) жоқ

20. Ұяң дауыссыздар:
а) 2
ә) жоқ 
б) 1

21. Үнді дауыссыздар:
а) 8
ә) 6
б) 7

22. Шұғыл дауыссы-
здар:

а) 2
ә) 4
б) 5

23. Ызың дауыссы-
здар:

а) 3 
ә) 1
б) жоқ

24. Діріл дауыссы-
здар:

а) 1
ә) жоқ
б) 2
25. Ауыз жолды да-

уыссыздар:
а) 2
ә) жоқ
б) 1
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Оныншы деңгей. Шығармашылық – 
бұл адамның өзін-өзі тануға ұмтылуы, 
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін 
адам дұрыс ой түйіп, өздігінен дәлел-
ді шешімдер қабылдай білуге үйре-
нуі керек. Шығармашылық – адам бо- 
йындағы қабілеттерін дамытып, адам-
ның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі 
дамытуына көмектеседі. Бұл деңгей-
ге негіз болған Ж.Аймауытовтың мына 
тұжырымы: «...мұғалім машықтанған 
жұмысын ғана істей білетін жай шебер 
емес, шығарғыштық қуаты бар өнерпаз 
екенін ұмытпасын. Адамның жетілуіне 
де, бойына сіңірген жақсы дағдыларын 

сақтауына да себеп болатын – еңбек. Та-
лапсыз, еңбексіз ілгері басу жоқ. Ілгері 
баспаған адам бір орында қалмақ емес, 
кейін кетпек, өйткені өмір – жарыс». Бү-
гінгі таңда еліміздің әр өңірінде атал-
мыш технологиямен бірнеше жылдан 
бері үздіксіз еңбек етіп, шығармашылық 
деңгейге жеткен мұғалімдеріміз бар. 
Олардың алдарынан қаншама шәкірт-
тер білім нәрімен осы технология 
арқылы сусындап, өмірде өз орындарын 
адаспай табуда. 2005-2010 жылдар ара-
лығына оларды біз мына төмендегідей 
мұғалімдер болады деп болжаған едік.

Қорыта келе айтарымыз, олар осы 
технология арқылы оқушыларға те-
рең білім бере жүріп, өздері де кәсіби 
жағынан өсіп, педагогикалық шебер-
ліктерін шыңдай түсуде. Сол мұғалім-
деріміздің шығармашылық жетістіктері 
мен оқушыларға берген білімдерінің 
нәтижесіне көз жеткізген соң, басқа 
пән мұғалімдерінің де технологияға 
қызығушылықтары артты. Бүгінгі таңда 
бірінші сыныптан қазақ тілінен бастау 

алған жұмысымыз он пән бойынша 
жүріп жатыр. Осы арқылы мұғалім-
дер арасында әріптестік қарым-қаты-
нас орнап, балалардың бір технология 
арқылы білім алуы оң нәтижесін беруде. 
Сонымен қатар оқушылардың білімге 
деген қызығушылығымен қатар, оқу 
сапасының артуы да жылдан-жылға өз 
нәтижесін беріп келеді. Оған дәлелел 
оқушылардың олимипададағы жеңіс- 
тері, ҰБТ-дағы көрсеткіштері. 
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Аннотация. В статье описывается технология «Пошаговое интегрированное обуче-
ние». Эта технология направлена на предоставление качественного образования, осно-
ванного на различных методах обучения, в зависимости от специфики каждого предмета, 
учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Представлены приме-
ры анализа способов реализации уровней лингвистики по направлению «Фонетика» для 
третьего и четвертого классов.

Ключевые слова: технология, методы обучения, уровни лигвистики
Abstract. The article describes the «Step-by-step integrated learning» technology. This 

technology is aimed at providing qualitative education based on various methods of teaching 
content, taking into account specific features of each subject and the age and individual peculiarities 
learners. The samples of applying methods of the linguistic levels in the section of «Phonetics» for 
grades 3-4 are presented.

Key words: technology, teaching methods, levels of linguistics.
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Сохранение природы и улучшение 
состояния окружающей среды являют-
ся приоритетными направлениями де-
ятельности государства и общества. Ос-
новы политики Республики Казахстан в 
области охраны окружающей среды за-
ложены в Концепции экологической без-
опасности [1] и Экологическом кодексе 
Республики Казахстан [2], которые пред-
усматривают международный уровень 
стандартизации экологических принци-
пов и требований в Казахстане. Из деся-
ти новых глобальных вызовов, обозна-
ченных для нашей страны и региона в 
послании народу Казахстана «Стратегия 
Казахстан-2050», пять касаются экологи-
ческого баланса «Человек – Общество – 
Природа» [3].

В то же время на современном этапе 
развития общества выделяется глобаль-
ная проблема экологического образова-
ния и воспитания. Человек – единствен-
ный вид на Земле, который в процессе 
развития нарушает законы экологии. Че-
ловечество в эпоху стремительно разви-

Аннотация. В статье обсуждается вопрос состояния экологического обучения и 
воспитания в системе среднего образования Республики Казахстан. В  организациях 
среднего образования экологическое воспитание обучающихся является частью 
системы общего образования и реализуется через учебные планы и образовательные 
мероприятия. Несмотря на обширную работу, проводимую на уровне Государства, 
региональных, районных, школьных уровней, основная проблема в реализации задачи 
экологического воспитания обучающихся состоит в отсутствии системности. В 
данном аспекте даны рекомендации по организации экологических мероприятий на 
областных, городских, районных, школьных уровнях.

Ключевые слова: среднее образование, экологическое обучение, экологическое 
воспитание. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

вающегося прогресса, когда разум людей 
достиг самых высоких технологий в нау-
ке, технике, медицине, космосе, накапли-
вает все больше пробелов в знаниях об 
окружающей среде. Большинство людей 
нашей цивилизации полностью лишены 
экологических знаний и навыков. Древ-
ние люди в этом отношении были более 
подготовлены, своим поведением и дея-
тельностью они лучше «сотрудничали» с 
окружающей средой. Разрушая собствен-
ную среду обитания, люди тем самым за-
ставляют себя задуматься над простыми 
вопросами о еде, одежде, тепле, и в то 
же время над сложными вопросами - как 
сохранить природу? Чтобы ответить на 
эти вопросы, необходима экологическая 
осведомленность всего населения. Уче-
ные-экологи и небольшие группы людей, 
которые занимаются экологическими 
задачами, не решат глобальную экологи-
ческую проблему всего общества, потому 
что все люди на Земле постоянно нахо-
дятся в контакте с природой, с естествен-
ной средой обитания, и окружающая 
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среда не может быть защищена от трево-
жных контактов.

Нашу страну и всю планету может спа-
сти только деятельность людей, осущест-
вляемая на основе глубокого понимания 
законов природы, достаточного уровня 
экологической грамотности, формирова-
ние которой начинается с детства и про-
должается на протяжении всей жизни. 
Основными источниками воздействия на 
любого человека с целью формирования 
экологически грамотной личности можно 
считать образование, средства массовой 
информации, правовую систему и т.д. 
Утрату экологической грамотности, кото-
рая заложена в культуре народа, можно 
возродить обучением и воспитанием.

Считается, что именно экологиче-
ские проблемы и слабость их решения 
породили новое направление в образо-
вании – экологическое. Экологическое 
образовательное пространство активно 
развивается с середины восьмидесятых 
годов. Затем сформировались новые по-
нятия: «экологическое сознание», «эко-
логическое мышление», «экологическая 
культура», «непрерывное экологическое 
образование». В то время начался поиск 
новых технологий, методов и форм эко-
логического воспитания и образования.

В настоящее время во многих странах 
мира проводится экологическое просве-
щение и подготовка кадров, что уже дало 
определенные результаты. Государства 
осознали важность этого процесса, они 
продвинулись далеко вперед во всех 
видах прогресса – культура, технологии, 
экологическое образование стало проч-
ной основой для их дальнейшего разви-
тия, направленного в сторону ноосферы.

В Казахстане экологическое образо-
вание регулируют правовые акты:

- Концептуальные основы образова-
ния в контексте реализации программы 
«Рухани жаңғыру» (приказ Министерства 
образования и науки Республики Казах-
стан от 15.04.2019 № 145);

- Концептуальные подходы к разви-
тию дополнительного образования детей 
в Республике Казахстан (приказ Мини-

стерства образования и науки Республи-
ки Казахстан от 19.02.2019).

Цель экологического воспитания: вос-
питание осознанного, бережного отно-
шения к природе, формирование ранней 
экологической культуры у обучающихся 
образовательных организаций Респу-
блики Казахстан.

Задачи:
• формирование системы эколо-

гических знаний и представлений, осоз-
нанного понимания взаимосвязей в при-
роде (интеллектуальное развитие); 

• воспитание гуманного отношения 
к природе (нравственное воспитание); 

• развитие умения и практических 
навыков правильного взаимодействия с 
природой;

• развитие эстетических чувств 
(умение видеть и чувствовать красоту 
природы, восхищаться ею, желать сохра-
нить ее);

• участие обучающихся в посильной 
для них деятельности по охране и защи-
те природы;

• пропаганда необходимости эко-
логического воспитания обучающихся 
среди родителей.

В организациях среднего образова-
ния экологическое воспитание обучаю-
щихся является частью системы общего 
образования и реализуется через учеб-
ные планы и образовательные меропри-
ятия. Семь задач по формированию эко-
логического мышления и экологической 
культуры школьников отражены в Типо-
вых учебных планах Государственного 
общеобязательного стандарта школьно-
го образования [4]. Программы содержат 
вопросы рационального природополь-
зования, охраны природы, экологически 
чистых технологий, переработки отхо-
дов сырья, производства экологически 
чистых материалов и продуктов, сохра-
нения биологического разнообразия на 
Земле, обмена веществ в природе и т.д. 
Отношение к природе, осознание своей 
взаимосвязи с окружающей средой.

Изучение экологического компонен-
та в общеобразовательных школах рас-
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сматривается в рамках естественно-ма-
тематического цикла и осуществляется 
через экологизацию содержания отдель-
ных дисциплин.

1) начальный этап (1-4 классы) – эко-
логические аспекты включены в содер-
жание предметов «Познание мира» (2 
часа в неделю);

2) базовый и старший уровни (5-11 
классы) – экологические аспекты вклю-
чены в содержание учебных предметов 
«Биология», «География» и «Химия».

Школьные курсы по вышеуказанным 
предметам являются основополагающи-
ми в процессе экологического образо-
вания. В них рассматриваются системы 
экологических концепций: рациональ-
ное использование природных ресурсов, 
экологически чистые технологии, пере-
работка вторичного сырья, производство 
экологически чистых продуктов и мате-
риалов, сохранение биоразнообразия на 
Земле, сохранение естественного круго-
ворота веществ в природе и др.

В соответствии с учебными планами 
общеобразовательных школ республики 
вопросы экологического образования 
включены в содержание предметов:

1. Естествознание 5 класс – раздел 
«Человек и природа» (5 часов) посвя-
щен экологическому образованию (темы 
– окружающая среда и место человека 
в ней, природные ресурсы и их рацио-
нальное использование; заповедники, 
национальные парки, памятники приро-
ды. «Красная книга» Казахстана; эколо-
гия окружающей среды, охрана природы, 
экологическое законодательство Респу-
блики Казахстан).

Биология 6-11 классов, Учебные пла-
ны включают темы – «Растения», «Живот-
ные», «Бактерии, вирусы, грибы», «Раз-
нообразие растений», «Разнообразие 
животных», «Человек как биологический 
вид», «Взаимоотношения организма и 
окружающей среды», «Основы эколо-
гии», «Биосфера и научно-технический 
прогресс».

Вариативная часть содержания учеб-
ных предметов «Естествознание» и «Био-

логия» направлена на разработку и ре-
ализацию элективных курсов «Природа 
и человек», «Зеленая аптека», «Родная 
земля», которые также имеют экологиче-
скую направленность.

2. Химия 8-11 классов (темы – «Кис-
лород», «Водород», «Вода», «Азот», «Угле-
род», «Металлы», «Химическая промыш-
ленность»).

3. География 7-11 классов (темы – 
«Литосферные катаклизмы», «Погода 
и метеорологические элементы», «Не-
благоприятные атмосферные явления», 
«Значение водных ресурсов», «Бедствия, 
связанные с океаном», «Проблемы Ми-
рового океана», «Биосфера и ее состав-
ные части», «Почвы, их состав и струк-
тура», «Экологические проблемы почв», 
«Проблемы, связанные с освоением 
природных ресурсов», «Распростране-
ние полезных ископаемых в связи с за-
кономерностями формирования горных 
пород и минералов», «Влияние рельефа 
на жизнь и хозяйственную деятельность 
человечества», «Негативное влияние че-
ловеческой деятельности на атмосферу», 
«Экологические проблемы вод суши», 
«Водные бедствия», «Органический 
мир океанов», «Охрана растительного 
и животного мир», «Демографические 
проблемы», «Экономическая и эколо-
гическая оценка природных ресурсов», 
«Проблемы, связанные с освоением ми-
неральных ресурсов», «Неблагоприят-
ные и опасные атмосферные явления в 
Казахстане» и т.д.

На уроках учебных предметов «Ка-
захский язык», «Русский язык» опреде-
ленный объем грамматики изучается на 
тематическом материале экологического 
содержания.

Экология, как предмет, ведется в ос-
новном за счет часов, отведенных на 
факультативные занятия. В соответствии 
с учебными планами общеобразователь-
ных школ данного типа возможно прове-
дение элективных курсов (специальных 
курсов прикладного характера), прохож-
дение профессионально ориентирован-
ной образовательной практики.
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На системной основе ведется работа 
по изучению, обобщению и распростра-
нению передового опыта внешкольных 
организаций в эколого-биологическом 
направлении. Веб-сайт www.ziyatker.org 
содержит опыт центра молодежного ту-
ризма и экологии Западно-Казахстан-
ской области, эколого-биологического 
центра г. Уральска, центра экологии и 
туризма детей и молодежи г. Павлодара, 
станции юных туристов Туркестанской 
области, учебно-научного экобиоцентра 
г. Усть-Каменогорска [5].

Издается:
Электронный детский образователь-

ный журнал «Экоәлем».
Действует: 
Координационный совет руководите-

лей организаций, реализующих образо-
вательные программы дополнительного 
образования по эколого-биологическому 
направлению (при РУМЦ).

Функционируют: 
- 177 кружков по экологическому на-

правлению (с охватом 21 721 обучающе-
гося), 

- 40 станций и центров для юных кра-
еведов (28 650), 

- 184 краеведческих кружка  
(30 369), 

- 2179 туристических краеведческих 
кружков при школах (46 923).

Проводятся:
- республиканские дистанционные 

интернет-конкурсы для школьников и 
учителей;

- республиканский форум молодых 
краеведов, экологов и натуралистов «Та-
биғатты аяла» (ежегодно); 

- республиканский слет туристских 
краеведческих коллективов «Моя Роди-
на – Казахстан» (ежегодно);

- субботники рамках движения 
«Жасыл Ел»;

- летние экологические лагеря; 
- проект «Моя Эко-школа»;
- «Эко-час» (совместно: Министер-

ство экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан, Мини-
стерство образования и науки Республи-

ки Казахстан, Фонда развития социально 
значимых инициатив и Ассоциации эко-
логических организаций; 

- сбор вторичного сырья (макула-
тура, ПЭТ-бутылки, алюминий и консерв-
ные банки), которое отправляется на му-
соросортировочный завод;

- республиканская неделя экологи-
ческого образования «Мы ответственны 
за будущее».

Разработаны:
- методические рекомендации по 

проведению экологических часов в об-
щеобразовательных школах по водопо-
треблению;

- учебная программа элективного 
курса по экологическому образованию и 
воспитанию продолжительностью 1 час в 
неделю для 5-6 классов (68 часов) обще-
образовательных школ.

РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» реализует 
экологическое направление «Эко-әлем» 
путем:

- привлечения внимания молодежи 
к проблеме мусора; 

- развития научно-исследователь-
ской работы и предпринимательства в 
сфере экологии;

- содействия в повышении уров-
ня экологической информированности 
граждан Казахстана; 

- популяризацией экологических 
трендов среди молодежи.

Таким образом, в настоящее время 
в Казахстане проводится экологическое 
обучение и воспитание, что дает опре-
деленные результаты. Наше государ-
ство осознает важность этого процесса, 
направляет свою политику в области 
образования, культуры, технологий, что 
является основой нашего дальнейшего 
развития в направлении ноосферы.

Тем не менее, в экологическом воспи-
тании подрастающего поколения Казах-
стана существует ряд проблем:

• отсутствие системности в обуче-
нии на организационном и обществен-
ном уровнях;

• отсутствие междисциплинарной 
интеграции; 
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• информационная перегрузка;
• ориентация на получение фор-

мальных результатов, а не на личностное 
развитие; 

• недостаточное практическое при-
менение знаний;

• низкая активность родителей в 
экологическом воспитании обучающих-
ся;

• абстрактные темы, оторванные от 
реальности, в которых отсутствует акцент 
на особенностях экологической ситуа-
ции в Республике Казахстан, на традици-
онном национальном образе жизни;

• снижение мотивации обучения 
школьников, требующие радикального 
пересмотра и реорганизации содержа-
ния экологического образования в ка-
захстанской школе.

В ряде регионов (Костанайской, Кызы-
лординской, Мангистауской, Северо-Ка-
захстанской областях, городе Нур-Сул-
тан) нет станций и центров для молодых 
экологов. Объединившись, станция тури-
стов и станция натуралистов были объе-
динены с Дворцом школьников в Алма-
ты, станцией натуралистов и Центром для 
школьников в городе Атырау [5].

Важно работу по экологическому вос-
питанию в каждом регионе  организо-
вать на системной основе. Для этого ре-
комендуем следующие мероприятия на 
уровне областного, районного/городско-
го управления управлений образования:

- создание региональных, район-
ных, городских программ экологического 
воспитания обучающихся;

- взаимодействие с районными/
городскими управлениями образования, 
школами  по вопросам экологического 
обучения и воспитания обучающихся;

- финансово-организационная и 
методическая поддержка инициативы 
снизу по внедрению существующих и 
созданию новых программ экологиче-
ского воспитания;

- организация системы повышения 
квалификации кадров;

-  проведение научно-практиче-
ских конференций по вопросам экологи-

ческого образования;
  организация и проведение меро-

приятий по формированю экологической 
культуры обучающихся на областном, 
районном/городском уровне: 

- форум юных краеведов, экологов 
и натуралистов;

- субботники по озеленению и бла-
гоустройству территорий организаций 
образования; 

- посадка зелёных насаждений в 
рамках движения, волонтерское движе-
ние, очистка природных зон от мусора;

- организация лагерей: палаточных, 
краеведческих лагерей, в которых реали-
зуются эколого-краеведческие програм-
мы;

- проекты «Экочас», «Экочелендж», 
«Экощит», «Эко-десант», «Цветочный ка-
лейдоскоп», «Зеленое золото», Плоггинг 
«Экопробег»;

- дистанционные интернет-конкур-
сы; 

- распространение лучшего опыта 
внешкольных организаций эколого-био-
логического направления; 

- организация работы профильных 
лагерей (летних, палаточных, юрточных) 
по эколого-биологическому направле-
нию;

- мониторинг уровня экологиче-
ской культуры обучающихся и его дина-
мики в результате проведения меропри-
ятий; 

- координация взаимодействия 
школ и экологических учреждений обла-
сти. 

На уровне школы:
- разработка и утверждение плана 

мероприятий по экологическому обуче-
нию и воспитанию обучающихся школы; 

- создание эколого-оздоровитель-
ной развивающей среды для детей;

- создание ресурсной базы (учеб-
но-наглядного, методического материала 
и оборудования) для экологического об-
учения и воспитания обучающихся;

- обеспечение условий в школе 
(предоставление помещения, канцеляр-
ских принадлежностей, оргтехники и 
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иного оборудования,  ресурсов) и за ее 
пределами (транспорт и т.д.) для прове-
дения мероприятий в рамках формиро-
вания экологической культуры обучаю-
щихся; 

- организация и проведение ме-
роприятий для обучающихся на уровне 
школы, района, области (см.выше), а так-
же: 

- создание школьных кооперати-
вов, сообществ на основе самоуправле-
ния по разным видам деятельности (ого-
родничество, садоводство, лесничество, 
фермерство, кролиководство, сбор ле-
карственных трав и др.) как школ соци-
ального воспитания;

- проведение непрерывно-действу-
ющего семинара-практикума для педаго-
гического персонала учреждения;

- проведение мониторинга учеб-
но-воспитательного процесса формиро-
вания экологической культуры обучаю-
щихся школы;

- координация связей с внешними 
учреждениями по всевозможным аспек-
там экологического образования.

Системный подход к экологическому 
воспитанию детей позволяет:

- установить более тесные связи 
между знаниями о природе и знаниями о 
социальной жизни;

- обеспечить реальную преем-
ственность и перспективу изучения окру-
жающего нас природного мира (как в на-
чальной школе, так и в средней школе);

- создать условия для более плав-
ного и целесообразного формирования 
морально-этических установок;

- расширить экологические пред-
ставления младших школьников, конкре-
тизировать их на доступных примерах из 
окружающей жизни;

-  углублять теоретические знания в 
области экологии;

- сформировать ряд фундаменталь-
ных экологических понятий, составляю-
щих первичные знания об экологии как 
науке, адекватные возрастным возмож-
ностям младших школьников;

- обеспечить более широкую и раз-

нообразную практическую деятельность. 
В заключение следует отметить ос-

новные концептуальные положения эко-
логического воспитания обучающихся:

- Начинать экологическое воспита-
ние необходимо с младшего школьного 
возраста, «все дети обладают «приро-
долюбивыми» задатками (Г. И. Шейнис), 
которые можно развивать в устойчивые 
нравственные качества и знания, при-
обретенные в это время, могут в даль-
нейшем преобразоваться в прочные 
убеждения.

- Система экологического воспита-
ния включает определённое содержание, 
методы и формы работы, а также требует 
создания условий, необходимых для по-
стоянного общения детей с природными 
объектами.

- Решение проблемы экологиче-
ского воспитания детей возможно только 
при наличии экологического сознания 
у взрослых, готовности педагогов осу-
ществлять на практике экологическое 
воспитание детей, пропагандировать 
экологические знания среди родителей 
и вовлекать их в совместную работу.

- С целью раннего привития эко-
логической культуры необходимо сфор-
мировать у детей потребность общения с 
представителями животного и раститель-
ного мира, умение видеть и понимать 
прекрасное, потребность самовыраже-
ния в творческой деятельности.

Таким образом, основными направ-
лениями работы по экологическому вос-
питанию обучающихся являются: 

1) Обеспечение экологического об-
разования подрастающего поколения: 
учет концепции экологического воспи-
тания в реализации основной образо-
вательной программы в содержании ос-
новных, элективных и факультативных 
курсов; 

2) Совершенствование воспитания 
обучающихся во внеурочной деятельно-
сти;  

3) Обеспечение условий реализации 
экологического воспитания в школе (ка-
дровое, материально-техническое, учеб-
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но-методическое и информационное 
обеспечение, финансовое обеспечение) 
механизмы реализации (план-график 
работ, программа экологического вос-
питания по ступеням образования, при-
менение современных педагогических 
технологий для реализации концепции 
экологического воспитания);

4) Организация взаимодействия 
в системах «школа – организации до-

полнительного образования», «школа 
– семья», «школа – образовательные, на-
учно-исследовательские, производствен-
ные и иные учреждения» (социальное 
партнерство).

Работа в указанных направлениях 
позволит сформировать поколение, кото-
рое будет не только потреблять природ-
ные ресурсы, но и следить за состоянием 
окружающей среды.
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесіндегі экологиялық 
білім беру мен тәрбиелеу жағдайы талқыланады. Орта білім беру ұйымдарында білім алушы-
ларға экологиялық тәрбие  беру жалпы білім беру жүйесінің бір бөлігі болып табылады және 
ол оқу жоспарлары мен білім беру іс-шаралары арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік, ай-
мақтық, аудандық, мектеп деңгейлерінде жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстарға қарамастан, 
білім алушыларды экологиялық тәрбиелеу міндетін іске асырудағы негізгі проблема жүйелілік-
тің болмауы болып табылады. Осы тұрғыдан облыстық, қалалық, аудандық, мектеп деңгей-
лерінде экологиялық іс-шараларды ұйымдастыру бойынша ұсынымдар берілді.

Түйін сөздер: орта білім беру, экологиялық білім, экологиялық тәрбие.
Abstract. The article discusses the state of environmental education in the secondary school of the 

Republic of Kazakhstan. In secondary education organizations, environmental education of teachers 
is a part of the general education system and is implemented through curriculum and educational 
activities. Despite the extensive work carried out at the State, regional, district, school levels, the main 
problem in the implementation of environmental education tasks is the lack of consistency. In this 
aspect, recommendations are given on the organization of environmental activities at the regional, city, 
district, school levels.

Key words: secondary education, environmental learning, environmental education.
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ВВЕДЕНИЕ
Для Казахстана, как и для других 

стран постсоветского пространства, со-
хранение самобытной национальной 
культуры является важнейшим условием 
полноценного государственного суве-
ренитета. Процессы глобализации, ох-
ватившие весь мир, требуют сохранения 
отечественных традиций, самобытности 
культуры, для которой характерно пре-
валирование духовных ценностей. Му-
зыкальное искусство Казахстана, явля-
ясь частью национальной музыкальной 
культуры, служат основой эстетическо-
го сознания, художественной культуры, 
формирует позитивное отношение к ис-
кусству и к жизни в целом. В своей статье 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» Первый президент 
страны Н.А.Назарбаев отметил, что «На 
новом разломе эпох у Казахстана есть 
уникальный исторический шанс через 
обновление и новые идеи самим по-
строить свое лучшее будущее. Я уверен: 
казахстанцы, особенно молодое поколе-
ние, понимают важность предложения 
нашей модернизации. В новой реаль-

ности внутреннее стремление к обнов-
лению – это ключевой принцип нашего 
развития. Чтобы выжить, надо изменить-
ся. Тот, кто не сделает этого, будет зане-
сен тяжелым песком истории» [1].

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проблеме воспитания культурного 

человека, способного к восприятию и 
оценке прекрасного, отводится значи-
мая роль в ряде документов современ-
ной образовательной политики: Стра-
тегии духовно-нравственного развития 
и воспитания личности [2], Концепции 
развития дополнительного образования 
детей, государственных образователь-
ных стандартах общего образования [3] 
и др. Обновление образования опреде-
ляется нравственной задачей воспита-
ния у школьников ценностного отноше-
ния к прекрасному, формирование у них 
представлений об эстетических идеалах 
и ценностях.

Реформирование Казахстанской 
системы культуры и образования, ко-
торое осуществляется на сегодняшний 
день, предполагает создание условий, 

Аннотация. Статья посвящена высокой роли народной художественной культуры 
в досуговой деятельности подростков. Реализация комплекса мероприятий досуговой 
деятельности на основе средств народной художественной культуры стимулирует 
развитие активности творческой мыслительной деятельности, практического 
владения творческими умениями навыками, интуиции, творческого воображения.

Ключевые слова: подростки, культура, народная культура, досуговая деятельность.
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обеспечивающих развитие творческо-
го потенциала учащихся. Современному 
обществу необходимы люди, способные 
творчески подходить к любым изменени-
ям, умеющие качественно и нестандар-
тно решать существующие проблеммы, 
самостоятельно и осознанно осущест-
вляющие свой выбор. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ содержания развития творче-

ского потенциала подростков поставил 
нас перед необходимостью ретроспек-
тивного рассмотрения понятий «творче-
ство», «творческий потенциал», «творче-
ская активность», «творческая личность», 
«досуг» и «досуговая деятельность». 

Системный анализ имеющихся пу-
бликаций и исследовательских работ 
ряда ученых по различным проявлениям 
творчества позволяет проанализировать 
это понятие с методологических пози-
ций. Исследователи подходят к изуче-
нию творчества с различных позиций, 
привлекая средства различных наук. 
Отмечается, что понятие «творчество» 
относится к числу многоаспектных фено-
менов и является одним из сложных дис-
куссионных объектов педагогического 
анализа, поскольку представляет собой 
процесс усиления индивидуализации 
человека, получающей своеобразное 
проявление в самореализации. 

Сегодня многие исследователи схо-
дятся во мнении, что феномен «творче-
ский потенциал» не имеет однозначного 
толкования. С позиции интегративно-
го подхода исследователи определяют 
творческий потенциал как интегратив-
ную личностную характеристику чело-
века, являющуюся системным динамиче-
ским образованием.

Человек должен быть открытым по 
отношению к новому, реалистически 
подходить к возникающим проблемам, 
видеть их во всей сложности, противоре-
чивости и многообразии. Такой человек 

должен также обладать широким и гиб-
ким мышлением, видеть альтернативные 
пути решения и преодолевать сложив-
шиеся стереотипы; критически анали-
зировать опыт, уметь извлекать уроки из 
прошлого; обладать высокой работоспо-
собностью, физической силой и энерги-
ей, высоким уровнем развития психофи-
зиологических возможностей [5]. 

Творческий потенциал как сложное 
интегральное понятие, описывает Л. А. 
Даринская, включающее в себя природ-
но-генетический, социально-личностный 
и логический компоненты, в совокупно-
сти представляющие собой знания, уме-
ния, способности и стремления личности 
к преобразованиям в различных сферах 
деятельности в рамках общечеловече-
ских норм морали и нравственности [6]. 

Анализ некоторых подходов показы-
вает, что достаточно трудно дать одно-
значное определение такому феномену, 
как творческий потенциал. Мы полагаем, 
что творческий потенциал-это та энергия, 
которая может способствовать развитию 
природных способностей, личностных 
качеств человека, и привести, в конеч-
ном счёте, к всестороннему осуществле-
нию личностью своей индивидуальной и 
социальной субъектности. 

Развитие творческого потенциала 
личности подростка является пробле-
мой, тесно связанной с другой, более 
общей - проблемой становления творче-
ской личности. С учетом возрастных осо-
бенностей и возможностей подростков 
досуговая деятельность является одним 
из факторов развития их творческого 
потенциала. В связи с этим понятие «до-
суг» можно рассматривать как часть сво-
бодного времени, которой распоряжа-
ется подросток в соответствии со своим 
выбором и интересами для реализации 
своих творческих способностей. Одним 
из видов деятельности, где подросток 
проявляет свою активность, является его 
включенность в различные объединения. 
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Роль досуговой деятельности под-
ростка в развитии его творческого по-
тенциала заключается в организации 
его свободного времени, расширении 
возможностей для самореализации, ос-
воении социальных норм и культурных 
ценностей общества. Развитие творче-
ского потенциала в подростковом воз-
расте, является одной из главных задач 
поставленной перед современным педа-
гогом - организатором внеурочного об-
разования. 

В теории культуры существуют раз-
ные точки зрения на понятие «народ-
ная художественная культура». В науке 
широкое признание получила деятель-
ностная трактовка культуры (М.С. Каган, 
Э.С. Маркарян). Однако распространение 
имеет и информационно-семиотиче-
ский подход. Разработка его связана с 
именами А. Моля, В.С. Стёпина и др. ис-
следователей, которые с разных сторон 
приходят к сходным выводам. Сущность 
народной художественной культуры в 
совокупности художественных ценно-
стей и идеалов, созданных и укоренив-
шихся в том или ином этносе. Народ-
ная художественная культура является 
частью художественной культуры об-
щества. Она развивается под влиянием 
принятых и утвердившихся в данном 
обществе художественных норм, цен-
ностей и идеалов. Спецификой народ-
ной художественной культуры является 
то, что она воплощает в себе традиции 
(то есть устойчивые формы жизни наро-
да, отражающие особенности его наци-
онального характера и национальных 
образов мира). В каждом современном 
обществе, как правило, сосуществует и 
взаимодействует множество различных 
национально-культурных и националь-
но-художественных традиций. Так, в ху-
дожественной культуре Казахстана, где 
проживают представители около 100 
этносов, созданы условия для сохране-
ния и развития самобытных народных 

художественных культур каждого из 
них. Народная художественная культу-
ра - коллективная память поколений, в 
которой накапливается и перерабатыва-
ется их опыт. Совокупность художествен-
ных ценностей того или иного народа, а 
также форм и способов их создания, со-
хранения, распространения, бытования в 
народной среде. Народная художествен-
ная культура - система этнических стере-
отипов художественной деятельности, ее 
предметных результатов -произведений 
народного творчества и опосредующих 
их компонентов этнохудожественного 
сознания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, можно отметить вы-

сокую роль народной художественной 
культуры в досуговой деятельности под-
ростков. Народная художественная куль-
тура влияет на здоровье нации и раз-
витие современного общества в целом 
- общество имеет огромное влияние на 
личность подростка, но подлинное во-
одушевление проявляется тогда, когда 
ребенок определил и выбрал свое «цен-
ное», а каждой личности присущи опре-
делённые ценности, которые выступают 
связующим звеном между культурой 
общества и духовным миром личности, 
между общественным и индивидуаль-
ным бытием.

Реформирование Казахстанской 
системы культуры и образования, ко-
торое осуществляется на сегодняшний 
день, предполагает создание условий, 
обеспечивающих развитие творческо-
го потенциала учащихся. Современному 
казахстанскому обществу необходимы 
люди, способные творчески подходить 
к любым изменениям, умеющие каче-
ственно и нестандартно решать суще-
ствующие проблемы, самостоятельно и 
осознанно осуществляющие свой выбор. 
Каждый человек рождается с уникаль-
ными способностями, определенными 
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склонностями к каким-то видам деятель-
ности и талантам. Творческий потенциал 
есть в каждом, но не все стремятся на 
протяжении всей жизни его развивать. 
Творческое начало рождает в сознании 
человека воображение, фантазию. Это 
начало есть не что иное, как стремление 
всегда развиваться, идти вперед, дости-
гать совершенства. Развитие творческо-
го потенциала личности способно при-
вести к гиперактивности человеческого 
мозга, преобладания бессознательного 
над сознанием и вследствие сочетания 
креативности и интеллекта способно 
породить гениальность в человеке. Твор-
ческий потенциал подростка является 
неким ядром его внутренних сил, помо-
гающим ему самореализоваться. Часть 
качеств, которые обусловливают его по-
тенциал, формируется генетически, часть 
- в период детского развития, а осталь-
ная составляющая появляется в разные 
периоды человеческой жизнедеятель-
ности. Так, генетически закладывается 
память человека, острота его мышления 
(в зависимости от условий как детского, 
так и дальнейшего развития, может или 
развиваться, или притупляться), его фи-
зические данные и темперамент.

Условия развития творческого по-
тенциала личности закладываются еще 
с детских лет, когда наблюдается фор-
мирование главных черт характера че-
ловека и его психологические особен-
ности, которые и определяют развитие 
в будущем. Под влиянием жизненных 
условий определенные качества и пси-
хологические особенности усиливаются 
или ослабляются, меняются в лучшую 
или худшую сторону. Как утверждал М.С. 
Каган, человек как индивид, личность и 
индивидуальность характеризуется пя-
тью потенциалами: коммуникативным; 
аксиологическим; гносеологическим; 
творческим; художественным потенциа-
лом. 

Реализация комплекса мероприя-

тий досуговой деятельности на основе 
средств народной художественной куль-
туры стимулирует развитие активности 
творческой мыслительной деятельности, 
практического владения творческими 
умениями навыками, интуиции, творче-
ского воображения. В данном контексте 
используются средства народной худо-
жественной культуры, которые реализу-
ются в различных формах этнокульту-
ры (традиции, обычаи, праздники, быт, 
фольклор - сказки, легенды, мифы, песни, 
загадки, пословицы, поговорки, афориз-
мы, игры, народные игры), педагогиче-
ский потенциал которых рассмотрен в 
первой главе. Данные средства позво-
ляют: формировать у старшего подрост-
ка осознанную принадлежность к этно-
культурной общности людей; сохранять 
народные традиции; стимулировать на-
выки социального поведения подрост-
ка в межэтническом взаимодействии; 
развивать творческие способности под-
ростка в различных видах искусства; 
инициировать познавательный интерес 
к прикладному творчеству; познакомить 
подростка с особенностями народной 
художественной культуры, функциони-
рующей в обществе. 

Устойчивая мотивация к творческо-
му потенциалу развивается благодаря 
систематической работе по формирова-
нию творческих способностей, навыков и 
умений. При этом основные способы сти-
мулирования творческого потенциала 
подростка обусловливаются благоприят-
ной атмосферой досуговой деятельности 
подростка; обогащением окружающей 
среды подростка разнообразными и но-
выми для него предметами народного 
художественного творчества, что способ-
ствует развитию его любознательности; 
поощрением выработки оригинальных 
творческих идей подростком; обеспе-
чением возможностей для творческой 
практики подростка; использование 
положительного примера творческого 
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подхода к решению проблем межнаци-
ональной толерантности. 

Реализация технологии развития 
творческого потенциала подростков 
в процессе приобщения к ценностям 
народной художественной культуры 
позволила определить творческие ус-
ловия эффективности этого процесса: 
диалогичность процесса развития твор-
ческого потенциала подростков, акти-
визация собственных творческих воз-
можностей, адекватность в постановке 
реалистичных целей и задач при учете 
реального уровня творческого потенци-
ала подростка и педагогического потен-
циала средств народной художествен-
ной культуры, добровольность участия в 
творческой деятельности. Обращение к 
средствам различных народных художе-
ственных культур обогащает творческие 
способности подростков, стимулирует к 
познанию различных средств народной 
художественной культуры. Несоблю-
дение этого условия может привести к 
интолерантности, неприятию ценностей 
разных народных культур, а значит сни-
жению эффективности процесса разви-
тия творческого потенциала подростков 
средствами народной художественной 
культуры. Обмен и совместное проду-
цирование эмоциональными, креатив-
ными, творческими, экспрессивными 
ценностями в досуговой деятельности 
подростков предполагает построение 
процесса развития творческого потен-
циала при условии диалогичности. Это 
условие предусматривает построение 
воспитательного процесса как субъ-
ект-субектного процесса, так как именно 
в процессе взаимодействия воспитате-
ля и воспитанника может происходить 
становление потенциала подростков. В 
процессе взаимодействия участников 
воспитательного процесса происходит 
обмен и продуцирование культурных 
ценностей, от которых во многом зави-
сит направленность на творческую дея-

тельность, творческое и эмоциональное 
напряжение, критичность, которые явля-
ются источником появления творческо-
го потенциала. Диалогичность требует 
от участников педагогического процес-
са взаимного уважения и искренности. 
Применение этого условия стимулирует 
процесс сотворчества, который очень 
важен именно для возраста старшего 
подростка. Не соблюдение этого усло-
вия может привести к потере интереса 
к проявлению творчества, отторжение 
народных художественных культурных 
ценностей, что в конечном итоге, может 
привести к неприятию самого феномена 
«творческого потенциала».

Таким образом, развитие творческо-
го потенциала подростков в процессе 
приобщения к ценностям народной ху-
дожественной культуры требует соответ-
ствия содержания и средств воспитания 
в ситуации, в которой организуется вос-
питательный процесс. Это дает основа-
ние применить условие адекватности в 
постановке реалистичных целей и задач, 
при учете реального уровня творческого 
потенциала подростка и педагогический 
потенциал средств народной художе-
ственной культуры. Несоблюдение этого 
условия приведет к отсутствию мотива-
ции развития своей творческого потен-
циала, непринятию ценностей народной 
художественной культуры как возмож-
ности творческого самовыражения.

Досуговая деятельность – важнейший 
резерв развития творческой личности 
подростков. Применение ценности на-
родной художественной культуры в до-
суговой деятельности позволяет разви-
вать творческий потенциал подростков 
эффективней. Добровольное участие 
становится основой организации дея-
тельности подростков по интересам, а, 
воздействуя на интересы и потребности 
можно управлять процессом развития 
творческого потенциала подростков в 
целом. Несоблюдение этого условия мо-
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жет привести к отторжению позитивного 
опыта творческой деятельности, ценно-
стей народной художественной культу-
ры, отсутствию желание к творческому 
саморазвитию, проявлению инициатив-
ности.

Исследование эффективности систе-
мы технологий, направленной на разви-
тие творческого потенциала подростков 
проводилось на основе сравнительного 
анализа данных.

На первом этапе нами была прове-
дена диагностика уровня творческого 
потенциала подростков. Для диагности-
ки самостоятельности можно использо-
вать методику изучения сформирован-
ности мотиваций достижения успеха 
в досугово-творческой деятельности  
А.А. Реан. Мотивация на успех относит-
ся к позитивной мотивации. При такой 
мотивации подросток, начиная дело, 
имеет в виду достижение чего-то кон-
структивного, положительного. В основе 
активности подростка лежит надежда на 
успех и потребность в достижении успе-
ха. Такие дети обычно уверены в себе, в 
своих силах, ответственны, инициативны 
и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность. 
Мотивации на неудачу относится к не-
гативной мотивации. При данном типе 
мотивации активность подростка связа-
на с потребностью избежать срыва, по-
рицания, наказания, неудачи. Вообще в 
основе этой мотивации лежит идея из-
бегания и идея негативных ожиданий. 
Начиная дело, ребенок уже заранее бо-
ится возможной неудачи, думает о путях 
избегания этой гипотетической неуда-
чи, а не о способах достижения успеха. 
Подростки, мотивированные на неудачу, 
обычно отличаются повышенной трево-
жностью, низкой уверенностью в своих 
силах. Стараются избегать ответственных 
заданий, а при необходимости решения 
сверхответственных задач могут впадать 
в состояние близкое к паническому. По 

крайней мере, ситуативная тревожность 
у них в этих случаях становится чрезвы-
чайно высокой. Все это, вместе с тем, мо-
жет сочетаться с весьма ответственным 
отношением к делу.

В соответствии с ответами, подрост-
ками присваиваются уровни мотивации 
достижения успеха в досугово-творче-
ской деятельности: 

- Высокий уровень – сформирован 
мотив достижения успеха в досугово- 
творческой деятельности;

- Средний уровень – в средней сте-
пени сформирован мотив достижения 
успеха в досугово-творческой деятель-
ности;

- Низкий уровень – мало сформиро-
ван мотив достижения успеха в досуго-
во-творческой деятельности. Результаты 
анкетирования показали что мотивация 
к достижению успеха в эксперименталь-
ной и контрольной группах находится в 
большем проценте на низком уровне. 

Творческую активность в общем мы 
измеряли при помощи «Методики диа-
гностики уровня творческой активности 
учащихся». Основополагающим методом 
исследования является тестирование. 

Методика предназначена для под-
ростков и юношей 14-17 лет. Замеры 
осуществляются по четырем показа-
телям: чувство новизны; критичность; 
способность преобразовать структуру 
объекта; направленность на творчество. 
Оценивание показателей осуществляет-
ся по средней оценке, получаемой обу-
чающимися по каждому показателю. Эта 
методика оценивается нами как самая 
значительная, т.к. имеет большое коли-
чество разноплановых вопросов и сво-
его рода шкалу лжи. Результаты пока-
зали, что у основной части испытуемых 
подростков, в процентном соотношении 
преобладает уровень творческого потен-
циала, в большинстве, низкий.

Творческое мышление и воображе-
ние представляют собой важный ком-
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понент. Они являются важным звеном 
в развитии творческого потенциала 
подростков. В связи с этим, нами была 
проведена диагностика творческого во-
ображения и мышления подростков по 
В.П. Соломиной. Цель данной методи-
ки – оценка особенностей творческого 
воображения и мышления подростков. 
Творческое воображение и мышление 
являются стержневыми в деятельности, 
которые по своему содержанию связаны 
с активным творческим процессом. Во-
ображение тесно связано с мышлением, 
они позволяют «предвидеть будущее». И 
мышление и воображение возникают в 
проблемной ситуации, когда необходимо 
отыскать новые решения. Они мотивиру-
ются потребностями личности. Реально-
му процессу удовлетворения потребно-
стей может предшествовать иллюзорное, 
воображаемое удовлетворение потреб-
ностей. Творческое воображение возни-
кает тогда, когда проблемная ситуация 
характеризуется неопределенностью. 
То есть воображение позволяет принять 
решение и найти выход из проблемной 
ситуации даже при отсутствии нужной 
полноты знаний, которые необходимы 
для мышления. В оценке творческого 
воображения и мышления преобладает 
средний уровень, это говорит о том, что 
большинство респондентов учувствуют 
в творческой деятельности, где созданы 
условия для развития данных способно-
стей. 

Проведенное комплексное тестиро-
вание позволило сделать выводы, что 
уровень развития творческого потенци-
ала подростков находится на среднем 
и низком уровнях. Это означает, что у 
подростков с низкий уровнь развития 
творческого потенциала отсутствуют 
творческие потребностей, познаватель-
ный интерес носит занимательный или 
стихийно возникающий характер, отсут-
ствует желание заниматься творческой 
деятельностью, не наблюдается увле-

ченность различными видами творче-
ства, стремление к принятию участия 
в конкурсах, соревнованиях, выстав-
ках, концертных программах и т.д. Сла-
бо выражены догадливость, фантазия 
и сообразительность, открытие новых 
для себя знаний. Учащиеся не обладают 
способностью предлагать оригинальные 
способы, варианты решения творческой 
проблемы, задания выполняются меха-
нически, не испытывают удовлетворение 
от творческой деятельности. 

В процессе реализации проектно-це-
левой технологии развития творческого 
потенциала подростков средствами на-
родной художественной культуры была 
создана и реализована программа ком-
плекс мероприятий, направленная на 
развитие творческого потенциала под-
ростков. Комплекс включал в себя шесть 
мероприятий. После каждого мероприя-
тия испытуемым выдавались творческие 
задания, которые способствовали раз-
витию их творческого потенциала. Пер-
вое мероприятие, проведенное в рамках 
программы комплекса мероприятий по 
развитию творческого потенциала под-
ростков – вводная лекция – беседа на 
тему «Народное художественное твор-
чество как основа художественной куль-
туры общества». 

Беседа – это диалогический вопро-
сно-ответный метод взаимодействия 
учащихся и педагога. Основным в нашей 
беседе является тщательно продуманная 
система вопросов, которые подготовят 
испытуемых к последующим мероприя-
тиям комплекса. В начале беседы прово-
диться разъяснение по теме «Народное 
художественное творчество как основа 
художественной культуры общества». В 
ходе мероприятия испытуемые отвечают 
на вопросы. Заранее испытуемыми были 
подготовлены доклады на теме «Жан-
ры народного художественного творче-
ства». В качестве завершения урока ис-
пытуемые решают задание по развитию 
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творческого потенциала. 
Проводились концертные програм-

мы «Масленица», «Наурыз», праздники 
(национальные обряды и праздники). 
Целью данных мероприятий являлось 
способствование распространению и 
сохранению национальной культуры, 
формирование у воспитанников патри-
отических чувств уважение к культуре и 
традициям своего народа и родному язы-
ку. В концертных программах принима-
ли участие дети подросткового возраста. 
В программу были включены народные 
песни и танцы, викторины. Мероприятия 
имели направленность на различные со-
циально значимые нормы и ценности. 
Концертные программы предполагали 
создание атмосферы успеха и праздни-
ка - что очень важно для детей данного 
возраста. Творческие навыки подростков 
развивались не только в процессе само-
го концерта, но и на этапах организации. 
Также очень важна эмоциональная со-
ставляющая. На празднике ребята по-
мимо того, что представили родителям, 
друзьям то, чему научились. В финале 
был произведен и вынос праздничных 
угощений. Это своеобразное поощрение 
для детей за их старания. Подросткам 
требуется смена деятельности. Дети под-
росткового возраста: нуждаются в соз-
дании собственного мира, происходит 
бурное развитие фантазии. С этой целью 
после концертных программ испытуе-
мые решали творческие задания на раз-
витие творческих способностей. 

В рамках приобщения подростков к 
ценностям народной художественной 
культуры, провелась выставка декоратив-
но - прикладного творчества. На выстав-
ке были представлены куклы в костюмах 
разных народов мира. Каждый экспонат 
ученик представлял сам, и рассказывал 
о нем лично. Всего участников выставки 
– 10 человек. По завершению выставки 
испытуемые должны были решить зада-
чу, направленную на развитие творче-

ского потенциала. С помощью атрибутов 
казахского и русского народных костю-
мов, и собственной одежды, испытуе-
мые должны были создать современный 
костюм девушки и молодого человека. 
Данная творческая задача способство-
вала развитию их креативных навыков, 
способность преобразовать стандартный 
объект. Народное декоративно-приклад-
ное искусство, как часть художественной 
культуры позволило открыть широкий 
простор для творчества и развития твор-
ческого потенциала испытуемых, народ-
ное художественное творчество делает 
их жизнь нравственно стабильнее и ду-
ховно богаче.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема развития творческого по-

тенциала подростков в процессе при-
общения к ценностям народной худо-
жественной культуры в современных 
условиях, где повышается количество 
детей, имеющих проблемы в воспитании, 
достигли небывалых масштабов, выходя 
на первый план. Решение этой проблемы 
возможно только в том случае, если этим 
будут заниматься все слои общества и 
государства. Данная проблема, пред-
ставляет серьезную угрозу не только об-
щественной безопасности, но и индиви-
дуальному благополучию подростков.

Эффективность развития творческого 
потенциала подростков напрямую зави-
сит от созданных условий, обеспечива-
ющих эффективность данного процесса, 
помогающих развивать в личности под-
ростка мотивацию к успеху, творческое 
воображение мышление, организатор-
ские способности, позволяющие ему 
успешно функционировать в современ-
ном обществе, а также формировать 
профессиональные компетенции.

Проведенное исследование дает 
основания считать, что представлен-
ные в нем положения открывают новое 
направление научных исследований, 
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в рамках которого необходимо вести 
дальнейшее изучение и теоретическое 
осмысление: условий подготовки работ-
ников культуры к организации развития 

творческого потенциала в разных уч-
реждениях на основе народного худо-
жественного подхода.
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ПОТЕНЦИАЛЫН ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті
Петропавл қ., Қазақстан

V.G. KHLYSTUN
PEOPLE’S ART CULTURE AS A MEANS OF DEVELOPMENT 
OF CREATIVE CHILDREN’S POTENTIAL
North-Kazakhstan University named after M. Kozybaeva
Petropavlovsk, Kazakhstan

Аңдатпа. Мақала жасөспірімдердің бос уақытын өткізудегі халықтық өнер мәдени-
етінің жоғары рөліне арналған. Халық шығармашылығы мәдениетінің құралдарына негіз-
делген бос уақытты өткізу кешенін жүзеге асыру шығармашылық ойлау іс-әрекетін, шығар-
машылық шеберлікті іс жүзінде меңгеруді, интуицияны, шығармашылық қиялды дамытады.

Түйін сөздер: жасөспірімдер, мәдениет, халық мәдениеті, бос уақытты өткізу

Abstract. The article is devoted to the high role of folk art culture in the leisure activities of 
adolescents. The implementation of leisure activities complex based on folk art culture stimulates 
the development of creative thinking, mastery of creative skills, intuition, creative imagination.

Keywords: adolescents, culture, folk culture, leisure activities
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Ғылымға апарар баспалдақ
Бала кезден арманым ғалым болу 

едi десем, жалған болар. Оқу мен бiлiмге 
деген құштарлық ерiксiз ғылымға 
алып келдi ғой. Абай атындағы Қазақ 
педагогика институтында аспирантурада 
оқыған жылдарым маған ыстық. 
Педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Райхан Ержанова кафедра 
меңгерушiсі ретінде аспиранттардың 
ғылыми жұмыстарын сапалы 
орындауына көңіл бөлетін. Осы тұста 
кафедра доценті Надежда Дмитриевна 
Хмельдiң әдіснамалық құзыреттілігін 
айтқым келедi. 1973 жылы Халықаралық 
жас ғалымдар семинары Бакуриани, 
Тбилиси қалаларында өтедi екен, 
соған қатыстыруға бiздiң институттағы 
аспиранттардан менi таңдап, Надежда 
Дмитриевна бiрнеше күн менi әр 
қырынан дайындады. Ғалым-ұстаздың 
бiлiмi мен шеберлiгiне тәнтi болдым. Сол 
жолы атақты Ю.К. Бабанский, Х.Й. Лийметс, 
А.И. Пискунов, В.В. Краевский, В.С.Ильин, 
Б.П. Битинас сияқты ғалымдарды алғаш 
көрiп, дидарласу бақытына ие болдым. 

Жалпы, қазiргi Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогика университетiн 
дәстүрлi ғылыми мектептерi қалыптасқан 
оқу орны ретiнде құрметтеуге болады.

Мектепте қазақша оқыдым, ауылда 
өстiм. Сондықтан, алғашқы ғылыми 
тақырыбымды қазақша бекiттiрiп, 
қазақша жаздым. Жастық жiгер мен 

құлшыныстың арқасында жұмысымды 
да бiтiрдiм. Бiрақ, сол кезде жаңадан 
шыққан талап бойынша ғылыми 
диссертациялар орысша қорғалу қажет 
болды. Қазақ тiлiнiң аясын тарылтқан 
кеңестiк жүйенiң идеологиясы өз 
талабын осылайша орындап отырды ғой. 
Жүз жерден жұмысың керемет болса да, 
қазақ тiлiнде орындалғандықтан, жолы 
жабылады. Ғылымды қазақша жазам 
деген патриоттық сезiмiме осылайша 
үлкен тосқауыл қойылды. Мақсатқа 
жетем деген адамға орыс тiлi сөз боп 
па деп, өзiмдi қамшылап, жұмысымды 
орысшаға аудардым. Бiрақ, барлық 
нәрсе сәттi бола бере ме? Орысшаға 
аударылған соң, жазған диссертациям 
мүлде өзiме ұнамай қалды. Мен мұндай 
жұмысты қорғамаймын деген шешiмге 
келдiм.

Орталық мұғалiмдердiң бiлiмiн 
жетiлдiру институтында он жылдай 
әдiскер, кабинет меңгерушiсi болып 
қызмет атқардым. Гуманитарлық 
пәндердi оқыту, озат тәжiрибенi 
ендiру мәселелерімен айналыстым. 
Республика көлемiндегi мұғалiмдердiң 
педагогикалық тәжiрибесi мен шеберлiгiн 
шыңдаудың қайнаған қазанында жүру 
– менiң үлкен бақытым. «Үйрете жүрiп, 
үйренемiз» деген Сенеканың сөзi сияқты, 
бұл мендегi тәжiрибелiк алтын қордың 
жинақталуына мүмкiндiк берген жылдар 
болды. Жалпы, қазiргi Республикалық 

ҒТАМР 14.09.25 

Ш.Т. ТАУБАЕВА 
ӘЛ-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Алматы қ., Қазақстан

ҚАЗАҚ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ ОРДАСЫ –
Ы. АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ БІЛІМ
АКАДЕМИЯСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ ЖАЙЛЫ ПАЙЫМДАР
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педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру 
және қайта даярлау институтында қызмет 
атқарғандардың көбi – бұл күнде бiлiм 
саласындағы көрнектi қайраткерлер. 
Орталық институтқа Т.И. Шамова, П.В. 
Худоминский, Ю.К. Бабанский сияқты 
ғалымдар да келіп дәріс оқыды, олармен 
арамызда тығыз шығармашылық 
байланыс орнады. Мұның бәрі менің 
ғылымға жаңа деңгейде қайта оралуыма 
алып келді.

Осында жүргенде Мәскеуге барып 
қайта аспирантурада оқудың сәтi 
түстi. 1985-1988 жылдар аралығында 
КСРО Педагогикалық ғылымдар 
академиясының құрамындағы 
Жалпы педагогика ғылыми-зерттеу 
институтының (қазiргi теориялық 
педагогика ҒЗИ), Озат тәжiрибенi 
жинақтау және ендiру зертханасында 
диссертация дайындау арқылы ғылымда 
тағы бір сатыға көтерілдім деп ойлаймын. 
Ғалымдар ерекше құрметтейтін «Мәскеу 
мектебi» менiң де теориялық бiлiмiмнiң 
iргетасын берiк еттi деп айтуыма 
болады. Себебi, мен олардың бiлiмi мен 
iлiмiн қабылдадым. Атақты ғалымдар 
С.И. Архангельский, З.А. Малькова, 
В.М. Полонский, В.С. Шубинский, Н.Д. 
Никандров, Б.С. Гершунскийлердiң 
дәрiсiн, ғылыми кеңестерiн тыңдадым. 
Бұлар кезiнде КСРО педагогикалық 
ғылым академиясы атанған Ресей бiлiм 
академиясының «корифейлерi», яғни, 
ғұлама ғалымдары. 

Педагогикалық Ғылымдар акаде-
миясының Жалпы педагогика 
институтының аспирантурасының 
сыртқы бөліміне (1985-1989 жж.) 
оқуға түстім. Министрлік пен институт 
басшылары осылай болғанын қалады, 
ал өзім маған сенген басшылардың 
сенімін қалайда ақтауым керектігін 
ұқтым. Педагогикалық Ғылымдар 
академиясының Жалпы педагогика 
институтының аспирантурасында оқыған 
тұста Халыққа білім беру министрі 

Балахметов Қажахмет Балахметұлы, 
оның орынбасарлары Азисханов 
Жантілеу Нұршайұлы, Әбдікәрімов Болат 
Әбдікәрімұлы, Беркімбаева Шамша 
Көпбайқызы, институт басшылары 
мен танымал ғалымдар үлкен қолдау 
көрсетті. 

Сонымен, мені ғылыми өндіріске 
қосқан – Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағының Педагоги-
калық Ғылымдар академиясының 
Жалпы педагогика институтының ұжымы 
болды. Ғылыми жетекшім – педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор 
Турбовский Яков Семенович. Мен үшін 
барлық зертханалардың есігі ашық, 
әсіресе, Исаак Яковлевич Лернердің 
рұқсатымен дидактика зертханасына 
барып, оның аспиранттарымен кеңес 
жүргізу сәттеріне қатысу бақытына ие 
болдым. Ендігі зерттеу тақырыбы – озат 
тәжірибемен байланысты алынды. Сол 
кезде Орталық институтта да дәл осы 
мәселе төңірегінде белсенді жұмыс жүріп 
жатты. Менің ғылыми жұмыс бағытымды 
Оқу министрлігі мемлекеттік деңгейде 
қолдағандықтан зерттеу табысты 
жүргізілді десем болады.

Ғылым зертханасында...
Мен ғылымға шындап бет бұрған соң, 

Орталық институт директоры Леонид 
Иванович Гусев министрдің орынбасары 
Виктор Кузьмич Сидоровпен кеңесіп, 
мені Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің Ыбырай 
Алтынсарин атындағы Педагогика 
ғылымдарының ғылыми-зерттеу инсти-
тутына (қазір – Ыбырай Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясы) 
жұмысқа ауыстырды, олар: «сен енді 
ғылыми ортада болуың керек» деп, 
өздері жаңа жұмысқа алып барды. 
(1986-1998 жж.). Институтта – кіші, аға 
ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі, 
Ғылыми зерттеулерді үйлестіру 
бөлімінің ғалым хатшысы болып істедім. 
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Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми 
зерттеу институтына директор болып 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Абаева Никара Бәкiрқызының 
тағайындалуы институт өміріне жаңа 
демократиялық серпіліс, ұжымдық рух, 
адамдар арасындағы ізгілік қарым - 
қатынасты орнатты. Өзінің әділдігімен, 
қарапайымдылығымен, елгезектігімен 
ғылыми қызметкерлерге үлгі - өнеге бола 
білді. Ғылыми-зерттеу институтының 
директоры Абаева Никара Бакировна, 
бөлім меңгерушісі - педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент 
Колесниченко Людмила Ильинична 
ғылыми қызметкерлерге нақты 
жағдайлар жасап, үнемі қолдау көрсетті, 
сөйтіп менің ғылыммен айналысуыма 
кең жол ашылды. 

1993 жылы Ыбырай Алтынсарин 
атындағы Педагогика Ғылымдарының 
ғылыми-зерттеу институты Ыбырай 
Алтынсарин атындағы Қазақ білім 
проблемалары институты болып қайта 
құрылған болатын. 1993-1998 жылдары 
Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ 
білім проблемалары институтына (қазір 
- Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық 
білім академиясы) химия ғылымдарының 
докторы, профессор, институт 
директоры Немеребай Нұрахметұлы 
Нұрахметовтың шақыруымен қайта 
оралып, ғалым хатшы, директордың 
ғылым жөніндегі орынбасары 
қызметтерін атқардым. Бұл тұста нақты 
ғылымдардың эксперименттері мен 
олардың ғылыми-теориялық логикасын 
түсінуге мүмкіндік алдым. 1994 жылы 
Н.Н. Нұрахметов маған: «Докторлық 
диссертацияңызды ойластырыңыз, 
тақырыбыңызды бекітейік», - деп 
тапсырма берді, мен де осы ұсынысты өз 
тарапымнан үлкен іждаһатпен орындап 
шықтым және сонымен қатар, ғылыми 
қызметкерлердің, аспиранттардың 
әдіснамалық семинарларын жүргіздім. 
Осы кезеңде Қазақстан Республикасы 

Үкіметі 1996 жылы 26 қыркүйекте  
№1173 қаулысымен бекіткен «Қазақстан 
Республикасы жалпы білім беретін 
мектептері үшін оқулықтар және оқу-
әдістемелік кешендер даярлаудың 
мақсатты бағдарламасын» жүзеге 
асыруға белсене араластым.

1997 жылы институт директоры болып 
белгілі ғалым, филолог, этнограф Ақселеу 
Сланұлы Сейдімбек тағайындалды. Ол 
ғалыммен екі жылдай қызметтес болдым, 
аса ұлтжанды, қазақтың шежіресін, 
тарихын, мәдениетін терең білетін кісі 
еді. Сол себепті де, Ақаңның дәрісін 
не әңгімесін бір сағат тыңдасақ, бір 
академия бітіргендей әсер алатынбыз. 
А.С. Сейдімбек Ыбырай Алтынсарин 
атындағы Қазақ білім проблемалары 
институтын Ыбырай Алтынсарин 
атындағы Қазақ білім академиясы етіп 
қайта құруға атсалысты және өзі оның 
алғашқы президенті болды. Академия-
ның мәртебесі жоғарылап, құрамында 
бірнеше институттар ашылды. Жаңа буын 
докторлары қызметке келді. Дәл осы  
сәтте 1997 жылы педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор 
Григорий Абрамович Уманов институтқа 
келіп, маған «Енді сенің докторлық 
қорғайтын уақытың келді, қызметіңді 
өткіз де, докторантураға кел, өзім 
жетекшілік етемін», - деді. Мен, әрине, 
докторантураға түсу жолын іздестірдім, 
бірақ ол жылы бос орын болмады, келер 
жылға дейін дайындалып, Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық университетінің 
педагогика кафедрасының докто-
рантурасына түсіп оқыдым. 

Докторантурада жүргенде және 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде қызметте те болсам 
да, мен Академиядан қол үзген жоқпын.  
Олай дейтінім, педагогикалық 
зерттеулерді үйлестіру Орталығының 
жасаған жұмыс нәтижелерін 2010 жылы 
жарық көрген «Педагогика мен психоло-
гия саласындағы диссертациялар» 
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(авторлары – А.Қ. Құсайынов, Ы.А. Нәби, 
Ш.Т. Таубаева) атты көлемі 10 баспа 
табақтан асатын кітапта жинақтадық.  
Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ ұлттық 
білім академиясының президенті 
Балықбаев Такир Оспанұлының 
жетекшілігімен 2008-2011 жылдары 
«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша 
«Педагогикалық ой-сана» кітабының 
8-томын құрастыруға қатыстым. 

Үйрене жүріп үйрету – ғылыми 
жұмыс кредосы

Нағыз ғалым ғылыми ортада жетiледi, 
ғылыми ортада шыңдалады. Ол үшiн 
кәсiби тұрғыда ғылыми қарым-қатынас 
қажет. Ғылыми пiкiрталасқа да үйрену көп 
жетiлдiредi. Ғылымда: жариялылық, тiл 
табысушылық, өзара көмек деген үштiк 
одақ болғанда ғана, ол еркiн дамиды. 

Ресей ғалымдарынан көрiп 
келген жаңалықтарымды институтта 
әрiптестермен бөлiсуге тырысатынмын. 
Сырттан ғалымдар шақырып, пiкiрлестiрiп, 
семинарлар, конференциялар 
ұйымдастыру арқылы ғылыми 
жаңалықтарды қабылдау, салыстыру, 
жаңалыққа жетелеу деген мәселелерге 
қол жеткiздiк қой деген ойдамын. Мысалы, 
Ресейлiк жаңашыл педагог В.Ф. Шаталов 
математиканы оқытуда дидактикалық 
бiрлiктердi iрiлендiру тәжiрибесiмен 
бөлiссе, педагогика ғылымдарының 
докторы Д.Ш. Матрос білім мазмұнын 
ақпараттандыру, педагогика ғылым-
дарының докторы В.И. Журавлев 
ғылым мен практиканы байланыстыру, 
психология ғылымдарының докторы 
В.В. Давыдов дамыта оқыту теориясын, 
оқу пәнін құру теориясының авторы 
И.К. Журавлев бiлiм мазмұны жөнiнде 
ғылыми ойларын ортаға салды. Сұрақтар 
қойылып, талқылаулар болды. Бұл бiздiң 
ғалымдарға серпiлiс әкелдi.

Ғылыми зерттеу институтында қызмет 
етiп жүрген тұста, елiмiздiң нарыққа 
енген кезеңi ғалымдарға ауыр тигенi 

рас. Сол жылдары қолдан келгенше 
ғылыми ортаны таратып алмауға күш 
салдық. Қиын кездiң өзiнiң адамдарды 
жақындастыратын, бауырластыратын 
психологиялық мүмкiндiктерi болады. 
Әрiптестерiмiздiң ғылымнан кетiп 
қалмауы үшiн, iзденушiлердi қорғатуға 
мүмкiндiк жасадық. Өзара көмектi 
аямай, ынталандыра, жiгерлендiре жүрiп,  
50-ден аса диссертация қорғаттық. Осы 
күнi сол кездердегi патриоттығымызды 
қуана еске аламыз. 

Ғылыми ортаның, ғалымдардың 
ортақ қызығушылықтары рухани 
құндылықтардан тұрады. Бұлар ғылымды 
байлық, қазына санайды, киелi көредi. 
Әйтпесе, ғылым дамымайды, өрiстемейдi. 
Ғылымнан сырт адамдарға ғалымдардың 
iсi «қожанасырлық» боп көрiнуi мүмкiн. 
Бiр кездерi елдiң көпшiлiгi жеке саудаға, 
бизнеске кеткенде, ғалымдар тиын санап 
отырып, ғылыммен айналысты. Шынымен, 
материалдық құндылықты басты мәселе 
деп таныса, басқа көп ақша төлейтiн 
жұмысқа кетер едi ғой. 

Жалпы, менiң ойымша, педагогика 
ғылымы – бiлiм мен ғылымның 
алтын көпiрi. Оның негiзi iзгiлiк пен 
мәдениеттен тұрады. Жаны таза, рухани 
дүниесi бай, жоғары адамгершiлiк пен 
биiк мәдениеттi мұрат тұтқан адам ғана 
педагогика ғылымынан орын таба алады. 
Мұғалiмдiкке кездейсоқ келу сияқты, 
педагогика ғылымына да кездейсоқ 
келген адамдар диссертация қорғап, 
ғалым атанғанымен, одан ғылымға 
қосылар еш пайда жоқ. Керiсiнше, 
ондайлар ғылымның беделiне нұқсан 
келтiредi.

Ғылыми-зерттеу институтында 
істегенімде, мен әріптестерімді көп 
білгені үшін, өз саласының нағыз маманы 
болғаны үшін ерекше құрметтедім. 
Расында, басқару күрделі де... Себебі, 
ғылымда егер кіші ғылыми қызметкер 
керек мәселені білсе, сол сәтте ол 
бәрімізді басқарады. Ал енді ғылыми 
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жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру, 
нәтижесін үйлестірудің өз алгоритмі 
бар. Оны сол институттың тәжірибелі 
ғалымдарымен ақылдаса отырып, 
өздерін қатыстыра жүріп іске асырдым. 
Ғылыми жұмысқа тек ақыл аздық етеді, 
сол ақылды керегіне дәл уақытысында өз 
ретімен пайдалану да керек. Ғылымдағы 
“оқушылар” сені бірте-бірте тез түсініп, 
кейде тіпті сенің ойлағаныңнан да 
жоғары сапада жасап әкеледі, ал кейде 
тапсырманың күрделілігінен мен 
олармен қатар өзім де даярлап көремін, 
сосын бәрінің басын жиып, келісті ой 
тұжырымдарын құрастыратынбыз. 

Егер орындаушыны үйретпесең, 
құр басқарып отырғаннан пайда жоқ, 
өзің қиналасың: әрі орындауға, әрі 
басқаруға тура келеді. Үйренушің мықты 
болса, басқару да аса қажет емес. 
Кейбір қызметкерлерімізді жоғары 
мемлекеттік орындарға сұрап алып 
кеткенде, іштей қуанғанмен, үйреткен 
еңбегің институттан тысқары кетіп 
қалғанына қынжылатын сәттер де 
болатын. Ғылыми қызметкерлердің 
мәртебесін зерттеушілер аз. Әйтпесе, 
ғылыми қызметкер – әмбебап жұмыскер. 
Барлық салаға, кез келген деңгейге 
ыңғайланып, түсініп әрі қарай жұмысты 
алады да кетеді. Екіншіден, ғылымда 
жүргенде адамгершілігің, арың, намысың 
қатысып шешетін мәселелер көп 
кездеседі. Бұл шешім өзінің дұрыстығын 
талай дәлелдеген, сондықтан, кейін 
ұялмайтындай тірлікке ұмтылған жөн. 

Әрбір ғылыми қызметкер – тылсым 
дүние, тұнып тұрған білім маржаны, 
ғылымның көкжиегіне көз жіберіп 
тұрған көреген. Кейде олармен сөйлесе 
кетсең, не олармен мәселелерді бірге 
ақылдаса шешетіндей кезде, жоғыңды 
тапқандай сәттер жиі болады. Мен сол 
ғылыми зерттеу институтында Төлеутай 
Ақшолақов, Күлжан Жүнісқызы, Жауымбай 
Амантұрлыұлы, Баймұханбет Мадиұлы, 
Байзақ Көпірбайұлы, Тотай Тәжіұлы, 

Бүркіт Баймұханұлы, Сақыш Ескендірқызы, 
Илья Дмитриевич Буртовой, Мақпал 
Жұмабайқызы, Ғалия Зейноллақызы, Әнеш 
Мұқатайқызы, Бүбіхан Алахунова, Сәукім 
Тілешова, София Масгутова, Жаңылхан 
Адамбаева, Балғаным Құлмағанбетова, 
Күлпаш Ынтымақбайқызы, Жамал 
Рақымқызы, Мәрия Жұмаханқызы, Тұрсын 
Оралбекова, Бәшен Баймұратқызы, 
Күләш Әбсалыққызы, Мәлипа 
Сансызбайқызы, Шакура Майғаранқызы, 
Баянғали Әменұлы, Өрік Зейноллақызы, 
Ғани Бектайұлы, Құндыз Жәмиқызы, 
Шолпан Борантайқызы, Сәуле 
Тоқтарқызы, Қарлығаш Лекерқызы, 
Светлана Николаевна Лактионова, Сәуле 
Аманжолқызы, Инесса Валентиновна 
Баранова, Раухан Бекішқызы, Күлтас 
Сайынқызы, Жанат Дәулетбекқызы, 
Айсара Әубәкірқызы, Шолпан Шүйіншина, 
Уәзипа Қоңырбайқызы секілді 
әріптестеріммен бірге қызметтес 
болғанда, олардың жан дүниесінің, 
жүрегінің лүпілі «ғылым» деп соғатынына 
әрі сүйсінетінмін, әрі таң қалатынмын. 
Уақытын да аямай, аз табысқа қанағат 
етіп, бағдарламалар мен оқулықтардың 
әрқайсысын ғылыми кеңестерде ұзақ 
талқылап, белгілі бір шешімге келіп, 
көңілдері толып, ойлары тұндырыл- 
ғанша тыным таппайтын. Ғылыммен 
айналысатын адамдарға тән үлкен 
балалықтары, көңілшектігі, сәбише 
қуанатындары, бір оркестрде 
ойнайтын адамдарша бірін-бірі 
терең ұғынатындарын кейін ғана 
бағалай алдым. Кезінде тездетейік деп 
асыққанымызбен, ғылым өзі білімнің қара 
қазанында қайнамаса, шалажансар боп, 
иі қанбай шикілеу көрінеді екен. Кейбір 
оқулықтарда байқалған олқылықтар 
жоғарының асығуынан, ішкі мәнін терең 
зерттемей, тез жинақтағаннан кетті деп 
ойлаймын. Ғылым деген ой, ойдың өзі 
ойлауды қалайды. Ой түбі – терең, түсесің 
де кетесің, жарыққа шығу үшін қараңғы 
түнектерден адаспай жол табуға, адами 



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТАРИХЫНАН / ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ / FROM THE HISTORY OF KAZAKHSTAN EDUCATION

108

№
2,

 2
02

1

түсініктің желісін үзбей, айналып соғу 
қажет. 

Ғылым мен мектеп 
ынтымақтастығының нәтижелері
Диссертациялық зерттеулерімді 

ғылыми ортада даярлағандықтан маған 
эксперимент жүргізуге мүмкіндік 
министрлік тарапынан жасалды. 
Сондықтан өзім ұсынған «Мұғалімнің 
зерттеушілік мәдениетін қалыптас-
тыру тұжырымдамасы» ғылым 
парадигмасы мен білім парадигмасына 
бағдарланған ғылыми-зерттеу жұмысы-
-ның мәдениеті негізінде құрылды. 
Бұл тұжырымдаманы мұғалімдердің 
кәсіби біліктіліктерін арттыру 
технологиясы аясындағы мектептегі 
ғылыми-әдістемелік жұ-мысты жақсарту 
жүйесіне негіздеп құрастырдым. Алматы 
қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы 
№159 мектеп-гимназия 1996 жылдан 
бастап жаңа буын бағдарламалары, 
оқулықтары, оқу құралдары алғашқы 
байқаудан өтетін республикадағы жетпіс 
мектептің бірі болды. Осыған байланыс- 
ты сол кезеңдерде Ы. Алтынсарин 
атындағы Қазақ білім академиясының 
ұйымдастыруымен білім мазмұны, 
стандарттар, оқулықтар педагогикалық 
эксперименттен өтті. Ғылыми-
әдістемелік жұмыстар бойынша 
тыңғылықты ғылыми-зерттеу, оқу-
әдістемелік мазмұнды іс-шаралар 
өткізілуі мектеп ұжымына келешекте 
көптеген табыстар әкелуіне ықпал етті. 
Осы жылдарда №159 мектеп-гимназия 
ғимаратының Білім академиясымен 
шығармашылық ынтымақтастықта 
болуына үлкен мүмкіндік туған еді. 
Мектеп ұжымының ғылыми-әдістемелік 
өсуіне ғалымдардың ықпалы ерекше 
болды. Олар мұғалімдерімге әдістемелік-
шығармашылық ақыл-кеңестерімен бірге, 
олардың жаңашылдық ізденістеріне, 
оқушылардың ғылыми жобаларына 
жетекшілік етті. Сөйтіп, мұғалімнің зерт- 
теу мәдениетін қалыптастыру әдістемесі 

жеті кезеңінен көрініс табатынын №159 
мектеп-гимназия мұғалімдері жан-
жақты зерделей алды. Осы кезеңдерді 
меңгерген мұғалімдер оқулықпен 
сабақ беру деңгейінен өз пәнінің 
оқулығын жасау дәрежесіне көтерілді. 
Нәтижесінде мектеп педагогикалық 
ұжымының, әдістемелік бірлестіктердің 
шығармашылықпен еңбек ету әлеуеті 
артып, отыз алты мұғалім жаңа буын 
оқулықтары мен оқу құралдарының 
авторлық ұжымына алынып, автор болды. 
Бұның өзі №159 мектептің гимназия 
дәрежесіне көтерілуіне және 2001мен 
2011 жылы республикалық «Ең үздік 
мектеп» конкурсында жеңімпаз болып, 
Гран При иеленуіне оң әсер етті. Мектеп 
оқушылары қалалық, республикалық, 
халықаралық білім сайыстарында 
жүлделі орындардан көрініп отырды. 
Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім 
академиясының дидакт және әдіскер 
ғалымдарының жетекшілігімен мектеп-
гимназияда жаңашыл мұғалімдердің 
тәжірибесі, зерттеушілік мәдениеті, 
әдістемелік және ғылыми-тәжірибелік 
әлеуеті қалыптасты. 

Бұл нәтиже озат педагогикалық 
тәжірибені зерделеу және жинақтау, 
педагогика ғылымы жетістіктерін 
практикаға ендіру теорияларына, 
педагогика ғылымы мен практиканың 
өзара әрекеттестігі, инновациялық-
дидактикалық әрекет теорияларына 
негізделді. 

Сонымен, мектеп-гимназияның 
педагогінің зерттеушілік мәдениетін 
меңгерудің ең биік шыңы – оның 
табысты кәсіби-зерттеушілік әре-
кеттің және жоғары деңгейдегі 
зерттеушілік мәдениеттің иесі ретінде 
қалыптасуы іске асты. Мұндай мектептер 
республика көлемінде баршылық.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 
Философия және саясаттану факультеті, 
Педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының профессоры ретінде ұзақ 
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жылдар ЖОО-да білім беру жүйесіне 
енгізілген оқулық пен оқу құралдарын 
негізге алып, болашақ маман даярлау, 
кәсіби-зерттеу әлеуетін жетілдіруге көңіл 
аударылуда.

Соңғы жылдарда жарыққа шығып, 
авторлық құқығына ие болған оқулықтар 
мен монографиялар жоғары оқу 
орындары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі сатыларында болашақ маман 
даярлау жүйесінде магистранттар 
мен докторанттардың зерттеушілік 
құзыреттіліктері мен қабілеттерді 
меңгеруде «Педагогиканың философиясы 
және әдіснамасы», «Педагогикалық 
зерттеулердің әдіснамасы мен 
әдістемесі» атты оқулықтары нәтижелі 
қолданылып, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің даярлаған 
түлектері Алматы қаласының №159 
мектеп-гимназиясында және республика 
мектептерінде жемісті еңбек етіп жүр.

Қазіргі қолданыстағы Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
ғалымдарымен бірге дайындаған 
«Педагогика» оқулығы мұғалімдердің 
біліктіліктерін арттыруына, олардың 
мамандандыру тест тапсырмаларын 
нәтижелі игеруіне үлкен көмегін тигізуде.

Педагогика ғылымының дамуына 
елеулі үлес қосып келетін ғалымның ұзақ 
жылдардағы еңбектері бүгінгі күні жас 
ғалымдардың ғылыми-педагогикалық, 
ұйымдастырушылық, зерттеушілік 
тәжірибесінің кеңеюіне және олардың 
педагогикалық қызметінде кәсіби 
шыңдалуына ықпал етіп келеді. 

Академия ғалымдарының ең-
бектерінің негізгі қағидалары 
республиканың мектептерінде, білік-
тілікті арттыру институттарында 
кең қолданыс тауып, практиктердің 
өз тәжірибесін дидактикалық және 
әдістемелік тұжырымдамалар негізінде 
жинақтауына зор ықпал етуде. Ғылым 
мен мектеп пратикасы байланысын жаңа 
деңгейге көтеру керектігі анық, өйткені 

ғылыми ізденіс саласында тың бағыттар 
жеткілікті. 

Ғылыммен айналысу – ғылымда өмір 
сүру – ғылым адамы болу

Бұл қағида бәріміді ойландыратын 
тұжырым. Ғылымға қандай қормен 
келдім, қандай игілікті жұмыстар 
атқардым, қазіргі жас ғалымдарға не 
айтар едім деген сұрақтар төңірегінде 
үнемі ойланып жүремін. «Жұмыстың ең 
оңайы - ақыл айту демекші», паымдап, 
ақыл мен парасатқа салып көрейік.

Менің педагогика ғылымы 
өкілі ретінде мынадай мәселелер 
төңірегінде ой қозғағым келеді. Олар: 
ғылыми потенциал – ғылыми мектеп 
– ғылымтану – ғылым философиясы – 
ғылым әдіснамасы – ғылыми зерттеу 
технологиясы. Қазақстанда ғылыми 
потенциал қалыптасқан, диссертация 
қорғаудың жаңа жүйесіне сай жас 
ғалымдар легі де баршылық. Ғылыми 
мектептің зерттеушілік ахуалының 
ерекше белгілері: ғылыми жетекшінің 
жоғары ғылыми талап қоя білуі және 
оны орындауға жұмылдыру шеберлігі, 
ашықтығы, сынның ашық айтылуы, 
жетекшінің жеке ғылыми ізденістерге 
үнемі қолдау көрсетуі, тәжірибелік 
жұмысты ғылыми талдауға баулуы,  
ғылыми ізденістің білім беру 
практикасымен тығыз байланыста 
жүруін қадағалауы, тақырып таңдауда 
ізденушілерге еркіндік беруі, 
ғылыми шығармашылыққа баулуы, 
зерттеушілермен жеке және ұжымдық 
оқытуды (үйретуді) ұйымдастыруы. 

Ғалымдар ғылыми білім беруді 
негізгі саланың бірі ретінде қарастыра 
отырып, ғылыми жетекшілерді арнайы 
педагогикалық даярлаудың қажеттілігін 
негіздейді. Олар диссертациялық 
зерттеулерге жетекшілік ету 
педагогикалық іс-әрекеттің ең күрделі 
түрі деп есептейді. Зерттеу әрекетінің 
сипаты одан арнайы эксперименттік 
және теориялық, математикалық, 
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логикалық, философиялық-әдіснамалық, 
этикалық-адамгершілік даярлықты 
қажет етеді. Сондықтан да, ізденуші 
зерттеу әдістемесін ұзақ және түрлі 
қиындықтарды жеңу арқылы игереді. 
Демек, зерттеушінің қалыптасуына 
ғылыми жетекшінің, ғылыми мектептің 
ықпалы зор. Сондай-ақ, тәлімгер 
идеясының дамуы ғылымның қазіргі 
өмірдегі рөлін терең сезінуге жағдай 
жасайды. Осы тұрғыдан қарағанда, 
педагогикада Г.И. Щукинаның,  
Н.В. Кузьминаның, П.Я. Гальпериннің, 
Л.В.Занковтың, В.В. Краевскийдің, 
В.А. Сластениннің ғылыми мектептері 
теориялық деңгейде жинақтауды қажет 
етеді. Қазақстанда Р.Г. Лемберг, Г.А. Уманов, 
Н.Д. Хмель, А.П. Сейтешев, Б.К. Момынбаев, 
К.Қ. Құнантаева, Г.Қ. Нұрғалиева,  
М.Ә. Құдайқұловтың, С.А. Ұзақбаеваның, 
Б.К. Момынбаевтың, М.Ж. Жадринаның, 
К.Ж. Қожахметованың ғылыми мектептері 
танымал. Олар дамытқан идеяларды ғана 
емес, ғалымдарды даярлау жүйесін де 
қарастырған жөн.

«Ғылыми мектептер» – ғылыми 
әрекеттің субъективті және объективті 
бөліктерінің сабақтастығымен, 
«оқытушылар» қарым-қатынасымен 
сипатталатын бейресми ғылыми 
қауымдастық. Әдетте, ғылыми әрекеттің 
субъективті бөлігіне мектептің негізін 
салушының тұлғасының ерекшеліктерін, 
оның сенімін және қызығушылығын, 
ғылымға, өзінің зерттеуіне, әрекеттеріне 
қатынасын, зерттеуінің стилі, таным 
нәтижесін жазып көрсетуді жатқызады. 
Ал объективтік бөліктерге ғылыми-
зерттеушілік бағдарлама, идея, зерттеудің 
пәні, теориялық көзқарастары, ғылыми 
зерттеуді ұйымдастырудың әдістері мен 
құралдары, ғылыми дәстүрлер енеді.

Академияның педагогика саласын- 
дағы ең қажетті деп табылатын бағыттар 
төңірегінде республика ғалымдарын 
топтастыратын ұйым болғанын қалар 
едім.

Педагогикада ғылымтану, зерттеу 
көздерін жүейлеу кешеуілдеп қалған 
салалар болып отыр. Ғылымтану бойынша 
педагогикаға философия, социология, 
мәдениеттану сияқты ғылымдар үлгісін 
алуға болар еді. 

Ғылым философиясына келсек, 
отандық филосоофтар мен 
психологтардың, әдебиеттанушылардың, 
жалпы ғылымтанушылардың мол 
ғылыми тәжірибесін басшылыққа алған 
орынды болар. Білім беру философиясы 
мен педагогиканың философиясы 
өте тығыз байланыста қарастырылуы 
керек. Ал, педагогиканың әдіснамасы 
туралы соңғы елу жылда жинақталған 
білімдік қорды жүйелеп, зерттеушілердің 
әдіснамалық мәдениетінің мазмұнына 
енгізумен айналысып жатырмын. 
Сол бағыттағы еңбектерім білім 
алушыларға ойлау іс-әрекеттің 
әдіснамалық жүйесін құрылымын 
берумен қатар, педагогикалық теория 
жасау үшін қажеттті зерттеу тәжірибесі 
және педагогикалық шынайылықпен 
философияның байланысын, жас 
маман иесінің зерттеушілік әлеуетін 
қалыптастырудың білім беру теориясын 
түсінуге мүмкіндік беретін жолдары мен 
зерделеу аясына бағыт-бағдар береді 
деген үміттемін.

Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі 2011 жылы 
«Педагогиканың философиясы және 
әдіснамасы» атты пәнді жоғары 
педагогикалық оқу орындарындағы 
«Білім беру» тобы мамандықтарының 
докторантурасының білім беру 
бағдарламасына енгізді. Бұл пән бойын-
ша типтік оқу бағдарламасы, оқулықтар, 
оқу құралдары мен хрестоматия 
дайындалды, ғылыми-практикалық 
конференциялар өткізілді, отандық және 
шетелдік басылымдарда пәннің ғылыми 
және әдістемелік мәселелеріне арналған 
мақалалар жарияланды. Аталмыш пән 
республикадағы бүкіл университеттердің 
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білім беру үдерсінде міндетті пән ретінде 
оқытылуда. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті және ҰҚК Шекара 
академиясында жүргізгеніме он жыл 
толды. «Педагогикалық зерттеулердің 
әдіснамасы мен әдістері» пәнін 
оқытқаныма ширек ғасыр уақыт болыпты.

«Педагогика философиясы және 
әдіснамасы» пәнінің негізгі мақсаты 
– докторанттарға педагогиканың 
философиясы және әдіснамасын 
меңгерту арқылы олардың педагогикалық 
зерттеуді пайымдау және ұйымдастыру 
туралы әдіснамалық білімдерді 
пайдалану тетіктерін жетік игеруіне 
көмектесу. Осы мақсатты жүзеге асыру 
үшін біз «Педагогиканың философиясы 
мен әдіснамасы» пәнін оқыту жүйесіне 
докторанттарды әдіснамалық ойлауға 
баулу, зертеудің логикасын анықтау және 
оны жүргізуге үйрету, оларда ғылыми 
жұмысты ұйымдастыру мен басқару, 
білім беру саласында стратегия мен 
тактика жасай алу, сараптама бере алу 
құзыреттіліктерін қалыптастыру жұмысы 
енеді деп түсінеміз. Бұл пән білім 
алушыларды педагогика әдіснамасының 
мағынасымен, құрылымымен, қызметі- 
мен, оның даму тарихымен, педагогика- 
лық зерттеудің ғылыми, ұғымдық, өлшем- 
дік аппаратын құрастыру әдістемесімен 
таныстырады. Пәнде жаңа тұрпаттағы 
педагогтің ғылыми-зерттеушілік 
мәдениетін қалыптастырудың авторлық 
тұжырымдамасына сәйкес педагогика 
ғылымының философиялық-әдісна-
малық негіздері, оның пәнаралық 
байланыстары, әдіснамалық қоры, 
педагогика әдіснамасының даму тарихы, 
құрылымы, мәртебесі және міндеттері, 
парадигмалық және құзыреттілік 
тұғырлары, ғылыми-педагогикалық 
таным әдіснамасы мен әдістері жайлы 
іргелі білім беріледі. Осы пән бойынша 
білім алушыларға қажет логикалық-
құрылымдық сызбалар, кестелер, білім 
тексеруге арналған сұрақтар, өзіндік 

жұмыстың тапсырмалары, тестілік 
тапсырмалар, әдіснамалық тезаурус 
ұсынылады, білім беру үдерісінде 
әдіснамашы ғалымдар еңбектері мен 
педагогика әдіснамасына арналған 
диссертациялар талданады.

Пәнді оқытудың тұжырымдамалық 
негізі докторанттардың мәселелендіру, 
өзектендіру, тұжырымдамалау, модель-
деу, экспермент жүргізу, сондай-ақ 
ғылыми зерттеулерді сараптамадан 
өткізу мәселелерін терең түсінуіне 
қажет теориялық және қолданбалы 
материалдарды меңгертуге бағытталған. 

Пәнді оқыту барысында педагогика 
философиясы мен әдіснамасының 
мазмұнын, педагогикалық зерттеу-
лердің әдіснамасы мен әдістерін, 
әдіснамалық білім беру саласындағы 
ғылыми білім матрицасы басшылыққа 
алынады. Осы жүйені қамтамасыз ететін 
білім алушылардың танымдық, кәсіби, 
өмірлік, менталдық тәжірибесіне сәйкес 
технологиялар таңдалып алынды. Олар:

- оқытудың базалық техникасы;
- сыни ойлау технологиясы;
- проблемалық оқыту технологиясы;
- жеке тұлғаға бағдарланған оқыту 

технологиясы;
- дамыта оқыту технологиясы;
- интерактивті оқыту технологиясы;
- жобалай оқыту технологиясы.
Бұл технологияларды іріктеу 

және олардың әлеуетін пайдалану 
педагогикадағы дидактикалық бірлік- 
терді ірілендіру теориясына, гума- 
нитарлық әдіснамаға, түрлі сала- 
дағы ғылымдардағы инновацияларға 
негізделіп құрылған және білім 
алушылардың жүйелі ойлау іс-
әрекеті әдіснамасын пайдалану 
әлеуетін қалыптастыруға бағытталған, 
докторанттардың функционалдық 
сауаттылығын әдіснамалық құзырет-
тілікті меңгеру сатысына жеткізуді мақсат 
еткен.
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Сонымен, бүгінгі күні ғалымдардың 
тұжырымдарына сүйене отырып, менң 
тұжырымдауымша, педагогика мен білім 
беру философиясы дегеніміз – зерттеу пәні 
педагогика ғылымдары, сондай-ақ жалпы 
мәдени мәнмәтінде алынған білім беру 
мәселелері болып табылатын метағылым; 
тәрбие философиясы – тәрбиенің мәнін, 
оның ұстанымдары мен құндылықтарын 
жалпы адамзат пен мәдениеттің нақты 
тарихи және ұлттық бөліктерінің жеке 
тұлғаның қалыптасуы мен оған мәдени 
құндылықтарды беру үдерісі барысында 
өзара әрекеттесуі деп анықтайтын 
педагогика философиясының саласы; 
әлеуметтік тәрбие философиясы – 
тәрбиенің әлеуметтануы мен әлеуметтік 
педагогикалық виктимологияның нәти- 
желері негізінде халықтың мәдениетін 
көтеру мақсатындағы тәрбиені қоғам 
қажеттіліктеріне сай жүргізу логикасын 
ұсынатын тәрбие философиясының 
саласы; педагогиканың философиясы 
дегеніміз – педагогиканы зерттеуге қажет 
философиялық заңдардың, тұғырлардың, 
ұстанымдардың, категориялардың, 
әдістердің, философиялық білімдердің 
(логика, этика, эстетика және т.б.) 
инновациялық (қайта құрушылық) 
әлеуетін қолдану жүйесін құрайтын 
педагогикалық ғылымтану саласы.

Менің «Педагогиканың филосо- 
фиясы және әдіснамасы» атты пәнді 
мұғалімнің зерттеушілік мәдениетін 
қалыптастырудың авторлық тұжырым-
дамасы арқылы жасай алуым, ол 
пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 
жүйесін құруым ғылыми орталарда, яғни 
Орталық мұғалімдер білімін жетілдіру 
институтында, Абай атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде, Ы Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясында, 
Ресей білім академиясының Педагогика 
тарихы мен теориясы институтында 
педагогика әдіснамасы саласындағы 
ғылыми мектептерден және тәжірибелік 

алаңдардан алған тағылымымның 
нәтижесі деп білемін.

Ғылыми зерттеулердің сапасын 
көтеру мәселесі ылғи да күн тәртібінен 
түскен емес. Әуелі жастарға ғылымды 
үйретейік, сонан соң сапаны талап етейік. 
Ол үшін ғалымдар ашық пікірлесетін 
Республикалық әдіснамалық семинар 
Академия жанынан жұмыс жасаса деген 
тілегім бар. Ғылыми архив, ғылыми 
кітапхана, ғылыми мұражай керек. 
Ұлттық педагогикалық энциклопедия, 
Педагогиканың жаңа моделі де аса 
қажет. Ұлттық білім мазмұнына енетін 
зерттеулердің жүйеленіп, арнайы кітаптар 
сериясы (айталық, «Этноматематика», 
«Этноастрономия», «Этнохимия», 
«Этнофизика» және т.б.) жарық көргенін 
қалар едім. 

Міне, ғылымда өмір сүру деген осы 
шығар.

Шын ғылым адамы болу үшін тек 
философиялық-әдіснамалық білім, 
зерттеушілік құзырет емес, сонымен 
бірге педагогикадағы зерттеудің жаңа 
технологиясын жасауымыз керек.

Ғылыми қызметкер қазір магистра- 
турада, докторантурада даярлануда, бірақ 
олардың кәсіби-зерттеушілік мәдениетін 
инновациялық қабілет дәрежесіне көтеру 
міндеті күннен күнге арта түсуде. Ғылыми 
орта, ауызша және жазбаша ғылыми 
коммуникациялық тәжірибесін байыту 
өзекті мәселе.

Қорыта айтқанда, педагогиканы 
ғылым ретінде қазақ тілінде дамыту, оның 
қоғамдағы мәртебесін көтеру, педагогика 
ғылымы жетістіктерін ата-анадан 
бастап академикке дейін ұғынықты 
етіп жүйелеп түсіндіру, насихаттау, 
басқа ғылымдардағы жаңалықтармен 
салыстыру, озат ғылыми тәжірибені 
жинақтау жас ғалымдарға әрі міндет, әрі 
аманат деп тапсырар едім. Сонда ғана 
олар ғылым адамы болып қалыптасады.
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ТАУБАЕВА ШӘРКҮЛ ТАУБАЙҚЫЗЫ

Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім 
проблемалары институтының ғылыми 
қызметкері, зертхана меңгерушісі, ғалым 
хатшысы, директордың ғылым жөніндегі 
орынбасары (1986-1998 жж.).

Таубаева Шәркүл Таубайқызы 
1947 жылы Қызылорда облысының 
Жаңақорған ауданында Аққұм 
стансасында дүниеге келген.  
1954-1958 жылдары Аққұм станса- 
сындағы шағын жинақталған мектепте, 
1958-1961 жылдары Жаңақорған 
ауданының Келінтөбе ауылындағы №160 
жетіжылдық мектепте білім алды. 

1961-1965 жылдар Мәншүк Мәметова 
атындағы қыздар педагогикалық 
училищесінде оқып, оны қызыл 
дипломмен бітірген. Абай атындағы  
Қазақ педагогикалық институтының  
тарих факультетін 1969 жылы тарих 
мамандығы бойынша қызыл дипломмен 
тәмамдады. 1969-1971 жылдары 
Қызылорда облысы Жаңақорған 
ауданының №3 орта мектеп-
интернатының бастауыш сыныптар және 
тарих пәні мұғалімі болып істеді.

1971-1974 жылдар аралығында 
Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтының педагогика 
кафедрасының аспирантурасында білім 
алды.

1977-1985 жылдары Орталық 
мұғалімдер білімін жетілдіру 
институтының тарих және қоғамтану 
кабинетінің әдіскері, 1985-1986 

жылдары сол институттың озат 
педагогикалық тәжірибені ендіру 
кабинетінің меңгерушісі, 1986-1991 
жылдары Ы. Алтынсарин атындағы 
педагогика ғылымдарының ғылыми-
зерттеу институтының педагогикалық 
зерттеулерді үйлестіру және ақпарат 
бөлімінің аға ғылыми қызметкері,  
ғылым жетістіктері мен озат 
педагогикалық тәжірибені ендіру 
бөлімінің меңгерушісі, 1990-1991 
жылдары Республикалық педагогикалық 
зерттеулерді үйлестіру кеңесінің 
ғалым-хатшысы болып жұмыс жасады.  
1991-1993 жылдары Орталық мұғалімдер 
білімін жетілдіру институтының педаго- 
гика және психология кафедрасының аға 
оқытушысы болып істеді. 

1993-1998 жылдары Ы. Алтынсарин 
атындағы Қазақ білім проблемалары 
институтының ғалым хатшысы, 
директордың ғылым жөніндегі 
орынбасары қызметін атқарды. Ғылыми 
қызметкерлердің, аспиранттардың 
әдіснамалық семинарларын жүргізді. 
Осы жылдары Қазақстан Республикасы 
Үкіметі 1996 жылы 26 қыркүйекте 
№1173 қаулысымен бекіткен «Қазақстан 
Республикасы жалпы білім беретін 
мектептері үшін оқулықтар және оқу-
әдістемелік кешендер даярлаудың 
мақсатты бағдарламасын» жүзеге 
асыруға белсене араласты.

1992 жылы Мәскеудегі Кеңестік 
Социалистік Республикалар Одағының 
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педагогика ғылымдары академиясының 
жалпы педагогика институтында 
даярланған «Система деятельности 
институтов усовершенствования 
учителей по изучению, обобщению 
и использованию передового 
педагогического опыта» тақырыбында 
кандидаттық диссертациясын п.ғ.д., 
профессор Я.С. Турбовскойдың 
жетекшілігімен қорғады. 

1998-2001 жылдары Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік 
университетінің педагогика кафед-
расының докторантурасында оқыды. 
2001 жылы «Научные основы 
формирования исследовательской 
культуры учителя общеобразовательной 
школы» тақырыбындағы докторлық 
диссертациясын п.ғ.д., профессор  
Г.А. Умановтың жетекшілігімен қорғады.

Педагогика ғылымдарының докторы 
(2002 ж.), профессор (2006ж), Қазақстан 
Педагогика ғылымдары академиясының 
академигі (2005 ж.), Халықаралық 
педагогикалық білім беру ғылымдары 
академиясының академигі (2009 ж.). 

2001-2004 жылдары әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
жалпы және этникалық педагогика 
кафедрасының доценті, 2004-2006 
жылдары жалпы және этникалық 
педагогика кафедрасының профессоры, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқу-әдістемелік бір- 
лестігі жанындағы Білім беру 
стандарттары, сараптама және креативті 
ақпарат орталығының жетекшісі 
болып істеді. Ш. Таубаева 1997-2006 
жылдары «Педагогика және психология» 
мамандығы бойынша магистратураның 
оқу-әдістемелік құжаттарын дайындауға 
қатысты. Оқу-әдістемелік бірлестік 
желісі бойынша 66 мамандық бойынша 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
стандарттарын әзірлеуді ұйымдастыруға, 
сараптама және креативті ақпарат 
орталығының басшысы ретінде 

өзінің кәсіби қызметі шеңберінде 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі Республикалық 
оқу-әдістемелік кеңесі секциясының 
отырыстарын ұйымдастыруға белсенді 
қатысты (2004-2006 жылдар). 2003-2006 
жылдары Е. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетіндегі 
жалпы педагогика бойынша Біріккен 
Диссертациялық кеңестің мүшесі болды. 

2006-2008 жылдары Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институты Педагогика және психология 
факультетінің деканы, 2008 жылдан 
2010 жылға дейін Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университеті оқу-
әдістеме бірлестігі жөніндегі проректоры 
болып қызмет атқарды. «Педагогикалық 
өлшемдер», «Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану» мамандықтары 
аясында осы университеттен 
«Болашақ» бағдарламасына жолдау 
алып, Ресейлiк жаңашыл педагогтердің 
білім беру үдерісінде білім сапасын 
арттыру, оқу жетістіктерін бағалау 
инструментарийлерін пайымдап, 
дидактикалық бiрлiктердi iрiлендiру 
тәжiрибесiмен бөлiсе отырып, 
педагогика ғылымдарының докторлары, 
профессор С.В. Иванова, Н.Н. Найденова,  
В.В. Сериков, В.И. Звонников,  
М.Б. Челышкова педагогикалық 
өлшемдер мақсаты мен мазмұнын, 
қызметі мен кіріктіру тәсілдерін енгізу 
жолдарын тәжірибе арқылы өңдеу 
жұмыстарын жүргізу әдістері, тестілеу 
теориясы мен тәжірибесі жөнiнде 
ғылыми ойларын ортаға салу арқылы екі 
елдің ғалымдарының бірлесіп атқарған 
ғылыми жұмыстары университетіміздің 
педагогикалық өлшемдердің білім 
және ғылым саласындағы тәжірибесін 
нығайтуға үлкен серпiлiс әкелдi.

2008-2010 жылдары Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университеті жанындағы Республи-
калық оқу-әдістемелік кеңесі аясында 
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республикалық семинарларды 
халықаралық өкілдердің (п.ғ.д., 
профессор Мардахаев және т.б.) 
қатысуымен аталған мамандықтар 
бойынша білім мазмұнын талқылау үшін 
ұйымдастырды.

«Педагогикалық өлшемдер» және 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану» мамандықтарының білім беру 
бағдарламаларын жетілдіру мақсатында 
2010-2011 оқу жылында Қазақстан 
Республикасы Президенті Халықаралық 
«Болашақ» бағдарламасы аясында 
Ресей білім академиясының Педагогика 
теориясы мен тарихы институтының 
педагогикалық өлшемдер зертханасында 
«Педагогикалық диагностика. Білім 
беру сапасын бағалау және басқару» 
мамандығы бойынша, Ресей мемлекеттік 
әлеуметтік университетінде «Әлеуметтік 
педагогика» мамандығы бойынша 
ғылыми тағылымдамадан өтті. 

«Педагогикалық өлшемдер», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану» мамандықтары бойынша білім 
беру бағдарламаларын, оқулықтарды 
даярлауға қатысты. Қазақ қыздарының 
парасат мектебі Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінде 
педагогика және психология 
факультетінің деканы, оқу-әдістемелік 
бірлестік жөніндегі проректор болған 
кезде оның табысты жылдарының бірі 
болды (2006-2011 жж.). Республикалық 
оқу-әдістемелік кеңесінің (РОӘК) 
төрайымының орынбасары ретінде 
жоғары оқу орындарының мемлекеттік 
білім беру стандарттарының негізі 
қалануына ат салысты. 

Таубаева Шәркүлдің ғылыми әлеуеті 
мен басқарушылық қабілеті Педагогика 
және психология факультеті жалпы 
педагогика және әлеуметтік педагогика 
кафедралары жанынан ашылған 
7М01102 - «Педагогикалық өлшемдер» 
және 6В01018 - «Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану» мамандықтарының 
білім беру бағдарламаларын жазуға 

тікелей араласып, жаңа инновациялық 
бағытта мамандықтың республика 
деңгейінде елеулі жетістіктерге жетуіне 
себеп болды.

Шәркүл Таубайқызының бастама-
сымен ашылған мамандықтар бойынша 
мемлекеттік білім беру стандарттары, 
типтік бағдараламалары дайындалып, 
оқулық пен оқу-әдістемелік жағынан 
қамтамасыз етілуіне тікелей араласты. 
«Педагогикалық өлшемдер теориялық 
негіздері» (орыс және қазақ тілдерінде) 
«Педагогика» РОӘК грифімен жарыққа 
шығып, білім беру үдерісінде білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бағалау, 
мониторингілеу және диагностикалау, 
оған сараптама жүргізуде құнды бағыт-
бағдар беріліп, оқулықтар мазмұны 
бойынша жасалған оқу-әдістемелік 
кешендер жүзеге асырылуда.

Ш.Таубаева университеттің про- 
фессор-оқытушылар құрамының 
біліктілігін арттыруда Ресей 
ғалымдарының инновациялық бағыттағы 
жаңашыл идеялары мен тәжірибелік 
бастамаларын әрiптестермен тіке- 
лей бөлiсе отырып, белгілі 
ғалымдардың академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы аясында дәріс оқуға 
шақырып, пiкiрлестiрiп, семинарлар, 
конференциялар ұйымдастыру арқылы 
ғылыми жаңалықтарды қабылдау, 
салыстыру, жаңалыққа жетелеу 
жұмыстарын табысты атқара алды. 
Жоғары оқу орнынан кейінгі мамандар 
даярлаудың теориялық және практикалық 
мазмұнын жұмыс беруші ұйымдар, 
мектептер мен коллеждерде тікелей 
тәжірибеге енгізіп, бұл ұйымдардың 
ғылыми ізденістерінде эксперимент 
арқылы толыққанды нәтижелерге алып 
келді.

2011-2012 оқу жылынан әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
жалпы және этникалық педагогика 
кафедрасының профессоры болып 
істейді. Жас ғалымдар мектебін 
басқарады, әдіснамалық семинарларға, 



№
2,

 2
02

1
PERSONALIA

116

республикалық және халықаралық 
конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, 
вебинарларға қатысады. Ашық сабақтар 
өткізеді. Отандық және шетелдік 
педагогикалық баспасөзде еңбектерін 
жариялайды. Философия және саясаттану 
факультетінің педагогика және білім беру 
менеджменті кафедрасының ғылыми 
және қоғамдық өміріне араласады.

Республикадағы білім беру жүйесінің 
көкейкесті мәселелерін шешуге 
бағытталған Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің білім 
беру мазмұнын жасау, инновациялық 
оқытудың теориялық негіздері 
бойынша республикалық жобаларға 
(1987-1998 жж.), сондай-ақ «Кредиттік 
оқыту технологиясы жағдайындағы 
педагогикалық ЖОО оқу үдерісін 
ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету» 
тақырыбындағы қолданбалы жобаға 
(2005-2007 жж.), «Педагогикадағы 
әдіснамалық білімді құрылымдау мен 
құрастыру – ұлттың интеллектуальдық 
әлеуетін дамыту факторы» атты іргелі 
жобаға (2008-2011 жж.) қатысты. 
Сондай-ақ, «Қазақстан мен Еуропа 
елдерінің білім беру саясатын зерттеу: 
адами ресурстар мен интеллектуальдық 
әлеуетті қалыптастыруды салыстырмалы 
талдау аспектісі» (2012-2014 жж.), 
«Қазақстанның заманауи жастарының 
өзін өзі кәсіби анықтау дағдыларын 
қалыптастырудың психологиялық-
педагогикалық негіздері» (2015-2017 
жж.) атты жобада жұмыс жасады. Қазіргі 
уақытта «Синергетические основы и 
эвтагогика для саморазвития личности 
и развития духовно-нравственных 
качеств» тақырыбындағы жобаға бас 
ғылыми қызметкер ретінде қатысуда 
(2020-2022 жж.). 

Таубаева Ш. – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті хабаршысы 
(«Педагогикалық ғылымдар» сериясы), 
«Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика», 
«Қазақстан мектебі», «В мире 
образования», «Научная работа в 

школе», «Педагогика және психология» 
журналдарында редакция алқасы мүшесі. 

Оның жетекшілігімен «Педагогика 
және білім берудегі ғылыми-зерттеу 
қызметінің әдіснамасы» атты жалпы 
орта білім беру және жоғары кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі оқыту/
тәрбиелеу мазмұны мен технологиясы, 
кәсіби-педагогикалық (дидактикалық, 
әдістемелік, технологиялық, ақпараттық, 
креативті) құзыреттілік, ғылыми-зерттеу 
және инновациялық қызмет әдіснамасы 
саласында Ғылыми мектебі қалыптасты. 
Ол 8 ғылым докторын, 14 ғылым 
кандидатын және 6 (PhD) философия 
докторын, 30 магистрді дайындады, 52 
диссертациялық жұмысқа оппонент 
болды.

Ш. Таубаеваның жарияланым-
дарының жалпы саны – 520, оның ішінде 
деректер базасында индекстелетін 
басылымдарда: Web of Science – 10, 
Scopus – 7 , РИНЦ – 25, elibrary.ru – 26, 
h-index в Scopus – 1, Хирша индексі 
РИНЦ – 2, Хирша индексі elibrary.ru – 2, 
дәйексөзділік индексі – 11. Ізденушінің 
патенттерінің жалпы саны – 8.

Ш. Таубаева республиканың жоғары 
оқу орындарының докторантурасы мен 
магистратурасының оқу үдерісінде 
пайдаланылатын оқулықтар (7) және оқу, 
оқу-әдістемелік құралдар (15) кешенін 
шығарды.

Ғылыми білім саласы: 13.00.08 - 
Кәсіптік білім берудің теориясы мен 
әдістемесі.

Ш.Таубаева докторантураға арнал-
ған «Педагогика философиясы және 
әдіснамасы», «Білім беру» тобы 
мамандықтарының магистратурасына 
арналған «Педагогикалық зерттеулердің 
әдіснамасы мен әдістері» (орыс және 
қазақ тілдерінде) оқулықтарының 
авторы бастауыш сыныптарға арналған 
«Ана тілі» оқулығы хрестоматиясының, 
жоғары сыныптарға арналған тарих 
пәні бойынша әдістемелік құралдардың 
бірлескен авторы. Педагогикалық 
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инноватика, озат тәжірибе және 
дидактика туралы бірқатар кітаптардың 
авторы. Жалпы және нормативтік 
әдіснама, педагогикалық ғылымтану, 
педагогикалық өлшемдер салалары 
маманы.

Қазақстан Педагогика ғылымдары 
академиясының академигі (2005 ж.), 
Халықаралық педагогикалық білім беру 
ғылымдары академиясының академигі 
(2009 ж.).

Абылай хан атындағы Қазақ 
әлем тілдері және халықаралық 
қатынастар университеті, Е.А. Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті, Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті, Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті жанындағы докторлық 
диссертацияларды қорғау жөніндегі 

диссертациялық кеңестің мүшесі болды. 
2018 жылдан Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Шекара 
академиясындағы диссертациялық 
кеңестің төрайымы.

«Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі», 
«Қазақстан Республикасының ғылымын 
дамытудағы еңбегі үшін» белгілерімен 
марапатталған. «Жоғары оқу орнының 
2017 жылғы үздік оқытушысы» атағы мен 
грантының иегері. 2018 жылы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік 
Комитетінің «Шекараны үздік күзеткені 
үшін» медалімен марапатталған.

Таубаева Шәркүл Таубайқызы белгілі 
әдіснамашы ғалым, магистранттар мен 
докторанттарға ғылыми-педагогикалық 
зерттеудің әдіснамасының негіздерін 
үйретуде.
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ҒАЛЫМ МЕРЕЙТОЙЫ

Мамырханова Аймен Молдағалиқызы 
1961 жылы 9 маусымда Шығыс 
Қазақстан облысында дүниеге келген. 
С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетінде тарихшы, тарих 
пәнін шетел (неміс) тілінде оқытатын 
оқытушысы мамандығы бойынша білім 
алды.

1987-2007 жылдар аралығында 
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 
Мемлекеттік техникалық университетінде 
ассистент, оқытушы, аға оқытушы, доцент 
және «Экономикалық теория және 
Қазақстан тарихы» кафедрасының 
меңгерушісі қызметін атқарды. 

1991-1995 жж. ҚР Ғылым академиясы 
жанындағы Ш.Уәлиханов атындағы 
тарих және этнология институты 
аспирантурасында «07.00.02 - Отандық 
тарих» мамандығы бойынша күндіз 
оқыды, 1996 жылдың маусымында 
тарих ғылымдары кандидаты ғылыми 
дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 

2007 жылдан 2011 жылдың маусымы 
аралығында Ұлттық аккредитациялау 
орталығы директорының орынбасары 
қызметін атқарды, аккредитациялау 
және білім беру ұйымдары рейтингісі 
мәселелеріне, сол сияқты шетелдік 
білім беру ұйымдары берген білім беру 
туралы құжаттарды нострификациялау 
мәселелеріне де жетекшілік жасады. 

Өз еңбек жолында жоғары оқу 
орындары мен техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарын институционалды 
және мамандандырылған аккредита-
циялаудан өткізу бойынша нормативтік 
және құқықтық құжаттар, стандарттар 
мен әдістемелік әдебиеттер дайындаған 
авторлардың бірі болды.

2009-2011 жылдары гранттық 
қаржыландыру аясында «Еңбек 
нарығында бар кәсіптер, мамандықтар 
мен біліктіліктерді бірыңғай жүйеге 
келтіру» жобасын жүзеге асыруда ғылыми 
жетекші, ал «Қазақстан Республикасы 
үдемелі индустриялы-инновациялық 
дамуы жағдайларында мамандарды 
дайындаудың ғылыми-педагогикалық 
негіздері», «ҚР білім беру нәтижелерін 
мемлекеттік бақылау және бағалау 
жүйесінің ғылыми негіздері» және «ҚР 
инновациялық даму тұрғысында ортадан 
кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беруді стандарттаудың 
ғылыми-әдістемелік негіздері» ғылыми 
жобаларын дайындауда бірлесіп 
орындаушы ретінде қатысты.

2012-2014 жж. гранттық қаржылан-
дыру аясында ғылыми іргелі және 
қолданбалы зерттеулерді жүзеге 
асыру бойынша «Жоғары білім беруді 
еуропалық аймағына интеграциялану 
жағдайында Ұлттық біліктілік жүйесін 
құрудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 
тақырыбындағы жобаның ғылыми 
жетекшісі.

2014-2021 жж. аралығында 
ғалым хатшы, тәрбие теориясы және 
әдістемесі орталығының директоры 
қызметтерін атқарды. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру жағдайындағы 
тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін 
әзірлеу тобына басшылық жасады.

«Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісімен, 
ҚР Білім және ғылым министрінің Құрмет 
грамоталарымен марапатталған.

Аймен Молдагалиевнаны мерейтойы-
мен құттықтай отырып, мықты денсаулық, 
шығармашылық табыстар тілейміз.
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1 Мұқашева Ғайша 
Әбдіғаниқызы 

зертхана меңгерушісі, тілдерді оқытудың мазмұны мен әдістері 
зертханасы, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы,  
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

2 Ракижанова Айгүл 
Жақанқызы

аға ғылыми қызметкер, тілдерді оқытудың мазмұны мен әдістері 
зертханасы, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы,  
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

3 Тастанова Анар Каирбаевна магистр педагогики, старший научный сотрудник Института 
непрерывного профессионального образования Национальной 
академии образования им.И.Алтынсарина, г.Нур-Султан, Казахстан

4 Жуманова Сара Сеитовна старший научный сотрудник, Национальная академия образования 
Ы.Алтынсарина, г. Нур-Султан, Казахстан

5 Кусиденова Гульнара 
Кундаковна

и.о. заведующей лабораторией исследования проблем непрерывного 
профессионально-педагогического образования, Национальная 
академия образования Ы.Алтынсарина, г. Нур-Султан, Казахстан

6 Шаймерденова Нурсулу 
Жамалбековна 

доктор филологических наук, профессор Казахского национального 
университета имени аль- Фараби, г.Алматы, Казахстан

7 Сағалиева Жанар 
Қаукербековна

педагогика ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

8 Тортаева Балжан Калдановна аға ғылыми қызметкер, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

9 Мукушева Алмагуль 
Наурызбаевна

филология ғылымдарының кандидаты, жетекші ғылыми қызметкер, 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, Нұр-Сұлтан қ., 
Қазақстан

10 Сапаров Алмас Исаинович биология пәні мұғалімі, Облыстық көп салалы дарынды балаларға 
арналған лицей-интернаты, Павлодар қ., Қазақстан

11 Халыкова Айжан 
Магауияновна

аға ғылыми қызметкер , Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

12 Мукашева Манаргуль 
Умирзаковна

кандидат педагогических наук, доцент, Национальная академия 
образования им. И. Алтынсарина, г. Нур-Султан, Казахстан

13 Набатникова Татьяна 
Ивановна

магистр педагогических наук, руководитель методического 
кабинета дошкольного и общего среднего образования управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан

14 Торманов Нұртай Торманұлы биология ғылымдарының кандидаты, биофизика және биомедицина 
кафедрасының профессоры, Әл-Фараби атындағы Қaзaқ Ұлттық 
унивepcитeтi, Алматы қ., Қазақстан 

15 Бауыржан Айтолқын 
Бауыржанқызы

Әл-Фараби атындағы Қaзaқ Ұлттық унивepcитeтiнің 7М01504 - 
«Биология» мамандығының магистранты, Алматы қ., Қазақстан    

16 Дүйсенбек Аяулы Ағабекқызы Әл-Фараби атындағы Қaзaқ Ұлттық унивepcитeтiнің 7М01504 - 
«Биология» мамандығының магистранты, Алматы, Қазақстан    

17 Ахметова Ботагоз Саликовна биология ғылымдарының кандидаты, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық 
білім академиясының жетекші ғылыми қызметкері, Нұр-Сұлтан, 
Қазақстан 

18 Кaceнoвa Назым 
Батырболовна

мaгиcтрaнт по специальности «Биoлoгия», Кaзaхский национальный 
унивeрcитe им. аль-Фaрaби, фaкультeт биoлoгии и биoтeхнoлoгии, 
кaфeдрa биoфизики, биoмeдицины и нeйрoнауки

19 Оразахынова Нурила 
Алжанбаевна 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясының авторы

20 Зүлмира Жаубайқызы Моңғолияның Білім, ғылым министрлігіне қарасты Білім 
институтының ғылыми қызметкері, Улан-Батор қ., Моңғолия

21 Куанышева Гульжамал 
Альжановна

старший научный сотрудник, Центр теории и методики воспитания, 
Национальная академия образования им.И.Алтынсарина

22 Хлыстун Виталий Григорьевич Северо-Казахстанский университет им М.Козыбаева, 
г.Петропавловск, Казахстан
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«БІЛІМ - ОБРАЗОВАНИЕ»
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ

I. Жалпы ереже
1.1 «Білім – Образование» ғылыми-педагогикалық журналы 1999 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің есебіне тіркелген (куәлік № 904 –Ж 31 қазан) және 
2008 жылы қайта тіркелді (қайта тіркеу туралы куәлік № 9838-Ж 30 желтоқсан).

1.2 Журналдың құрылтайшысы - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ы.Алтынсарин атын-
дағы Ұлттық білім академиясы».

1.3 Басылымның шығарылуы – жылына 4 рет.
1.4 Журнал ISSN сериялық басылымдарын тіркеудің халықаралық орталығында тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., 

Франция): ISSN 1607-2790.
II. Журналдың мақсаты мен құрылымы

2.1 Журналдың мақсаты - Қазақстан мен басқа елдердің ғалымдарының білім саласындағы ғылыми зерттеу-
лерінің нәтижелерін ашық түрде жариялау. 

2.2 Негізгі тақырыптың бағыттары: білім беру және тәрбие мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік, ақпарат-
тық-танымдық материалдарды шығару. 

2.3 Журналдың рубрикалары: «Білім беру саясаты», «Білім беру теориясы мен практикасы», «Тәрбиенің теориясы 
мен практикасы», «Ғылыми ізденіс», «Қазақстандық білім беру тарихынан», «Конференциялар, форумдар, семинар-
лар», «Personalia».

2.4 Ғылыми мерзімді басылымда тиісті бейінге сәйкес журналда жариялау үшін мақалалар қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде қабылданады. 

2.5 Редакция кеңесінің шешімі негізінде журналға мақаланы жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды жасалады.
III. Мақалаларды рәсімдеу тәртібі

3.1 Компьютерде (Microsoft Word редакторы) терілген мақаланың көлемі аңдатпа, кесте, суреттерді, математика-
лық формулаларды және әдебиеттер тізімін қосқанда10 беттен аспауы тиіс, ең кемі 4 бет.

3.2 Ғылыми мақалалар базалық баспа стандарттары «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. 
Жарияланатын материалдарды баспалық ресімдеу», ГОСТ 7.5-98 сәйкес бойынша мақалалардың, «Библиографиялық 
жазба. Библиографиялық сипат. Құрастырудың жалпы талаптары және қағидасы» ГОСТ 7.1-2003 бойынша 
мақалалардағы библиографиялық тізімдердің ресімдеу жөніндегі базалық баспа стандарттарына сәйкес ресімделуі 
тиіс. 

3.3. Басып шығарылған мазмұнымен толық сәйкес мақаланың электрондық нұсқасы баспа орталығына ұсыны-
лады. Мақала беттері нөмірленуі керек.

3.4. Мақала мәтіні «Microsoft Office Word (97, 2000, 2007, 2010) WINDOWS», редакторда басылуы керек, негізгі 
шрифт – Times New Roman (орыс және ағылшын тілдерінде), KZ Times New Roman (қазақ тілінде), жоларалық 
интервал – 1; мәтінді ені бойынша түзету; сол жағы – 30 мм, оң жағы – 15 мм, жоғарғы – 20 мм, төменгі – 20 мм, 
табуляция – 1,25 мм.

3.5 Барлық авторлардың мақалаларында ғалымдардың екі пікірі (1 сыртқы және 1 ішкі) болу керек: ғылым 
докторлары, ғылым кандидаты / PhD.

3.6 Ұсынылған материалдарды қамтуы тиіс: 
- ҒТАМР (Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы); 
- автор (-лар) аты және тегі – қазақ, орыс және ағылшын тілінде (бас әріптермен, қою шрифтпен, азат жол 1 см, 

сол жақ шетіне); 
- ғылыми дәрежесін, ғылыми атағын көрсету;
- аффилиация (факультеті немесе басқада құрылымдық бөлімшесі, ұйым (жұмыс орны (оқу), қала, пошталық ин-

декс, мемлекет) – қазақ, орыс және ағылшын тілінде; 
- e-mail; 
- мақаланың аты (12 сөзден аспайтын, бас әріптермен, қою шрифтпен, азат жол 1 см, сол жақ шетіне, үш тілде: 

қазақ, орыс, ағылшын); 
- аңдатпа - мақаланың мақсатын, мазмұнын, түрін, нысанын және басқа да ерекшеліктерін қысқаша сипаттау;
- түйін сөздер - ғылыми саланы және зерттеу әдістерін мәтіннің мазмұнын, нысанды терминде көрсететін сөздер 

жиынтығы.
3.7 Аңдатпа ақпараттық және құрылымдық болуы керек, негізгі объектілерді, зерттеу кезеңдерін, қорытындыларды 

көрсетеді.
Ұсынататын аңдатпаның көлемі - кемінде 100 сөз (курсив, қою емес шрифт 12 кегль, азат жол сол және оң жақ 

шегініс -1 см). 
3.8 Түйін сөздер жарияланған материалдың тілінде рәсімделеді (кегль – 12 пункт, курсив, сол және оң жақ шегініс 

– 3 см.). Ұсынылатын түйін сөздер саны– 5-8, ішіндегі түйін сөз саны – 3-тен көп емес. Маңыздылығына қарай беріледі, 
яғни мақаланың ең маңызды түйін сөзі бірінші тізімде болуы керек.

3.9 Мақала мәтіні оның бөліктерінің белгілі бір жүйесінде беріледі және мыналарды қамтиды: 
- КІРІСПЕ / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION (қою емес, бас әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада). 
Кіріспеде ғалымдардың алдыңғы (байланысты) жұмыстарының нәтижелері, зерттеу әдістері, рәсімдері, өлшеу 

параметрлері және т. б. көрсетіледі (1 беттен артық емес); 
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- ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ / ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ / PURPOSE AND OBJECTIVES OF 
THE STUDY (қою емес, бас әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада).

- ӘДІСНАМА / МЕТОДОЛОГИЯ / METHODOLOGY (қою емес, бас әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада).
- НӘТИЖЕЛЕРІ / РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS (қою емес, бас әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада).
Бұл – зерттеу үрдісінің немесе ойлау жүйелілігінің көрінісі, нәтижесінде теориялық қорытындыға әкелетін.
Ғылыми-практикалық мақалада эксперименттердің немесе тәжірибенің кезеңдері мен сатысы, аралық нәтиже-

лер және математикалық, физикалық түрінде немесе статистикалық түсіндірменің жалпы қорытындысының негізде-
месі келтіріледі.

Өткізілген зерттеулер көрнекі түрде экспериментальды ғана емес, сонымен бірге теориялық түрде де ұсынылады.
Бұл кестелер, диаграммалар, графикалық үлгілер, графиктер, диаграммалар және т.б. болуы мүмкін.
Формулалар, теңдеулер, суреттер, фотография мен кестелерде астына жазылған жазу немесе тақырыптар болуы 

керек (10 беттен аспауы керек).
ҚОРЫТЫНДЫ /ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION (қою емес, бас әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада). 
Жүргізілген зерттеулердің негізгі жетістіктері туралы тезистер жиналады.
Оларды жазбаша түрде және кестелер, графиктер, сандар және анықталған негізгі үлгілерді сипаттайтын стати-

стикалық көрсеткіштер түрінде ұсынуға болады.
Қорытынды авторлар тарапынан интерпретациясыз ұсынылуы керек (1 беттен артық емес).
- ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ /СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES (қою емес, бас 

әріптермен, шрифт-14 кегль, ортада).
Деректердің тәртібі келесідей анықталады: алдымен сілтемелер тізбесі мақалада сілтеме жасалған дерктер т.б.  
Одан кейін қосымша деректер, яғни мақалада сілтеме жасалмаған деректер,
Мақалада орын алмаған, бірақ оқырмандарға параллель өткізілген аралас жүргізілетін жұмыс. 
Барлық сілтемелер бастапқы тілде беріледі. Мақалада келтірілген сілтемелер мен ескертулер нөмірленіп, тік 

жақшаларда беріледі.
Ұсынылатын көлемі – 20  атаудан аспау керек.
Әдебиеттер тізімі ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003 сәйкес рәсімделуі қажет. 
3.10 Иллюстрациялар суреттер тізімі және әрбір суретте мәтінде сілтемесі болуы тиіс.
Электрондық нұсқадағы суреттер мен иллюстрациялар ТIF немесе JPG форматта ұсынылады 300 dрі аспауы 

керек.
3.11 Математикалық формулалар Microsoft Equation Editor редакторында жазылуы тиіс (әрбір формула бір объ-

ект).
3.12 Автор туралы мәліметтер бөлек бетте (қағазды және электронды нұсқада) жазылады:
- толық Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, жұмыс орны (журналдың «Біздің авторлар» бөлімінде жа-

риялау үшін);
- толық пошталық мекенжайы, қызметтік және үй телефондарының нөмірлері, E-mail (редакцияның авторлармен 

байланысуы үшін, электронды мекенжай журналға жарияланбайды);
- мақала атауы және автор(лар)дың аты-жөн(дер)і қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылуы тиіс («Мазмұ-

ны» үшін).
3.13 Қолжазбаларды авторлар мұқият тексеріп, редакциялауы керек.
Талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар журнал бетіне жарияланбайды.
3.14 Редакция мақалаға  деби және стилистикалық өңдеу жүргізбейді. Қолжазба авторларға қайтарылмайды.
3.15 Мақала қолжазбасын және электронды нұсқасын келесі мекенжай бойынша жолдауларыңызға болады: 

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Мәңгілік ел к-сі, 8, «Алтын орда» БО, 15-қабат. Ы. Алтынсарин атындағы 
Ұлттық білім академиясы.

3.16 Байланыс: Тел. (8 7172) 57 66 49 E-mail: bilim-edu.2003@mail.ru жазылу индексі – 75754. Төлем – 2500 
тенге.

Реквизиттер: 
РНН 600900611860, 
ИИК KZ826010111000202462, 
БИН 080940006848, КБЕ 16, 
БИК HSBKKZKX, КНП 859, 
АО «Народный Банк Казахстана»

IV. Редакциялық кеңес
4.1 Журналдың редакциялық алқасына журналдың бас редакторы, редакция алқасының мүшелері, жауапты ре-

дактор, техникалық редактор, корректор кіреді.
4.2 Журналдың бас редакторы - Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының президенті. 
4.3 Журналдың бас редакторы:
– редакция алқасының құрамын бекітеді; 
– редакцияға жалпы басшылықты жүзеге асырады;
– журналды тарататын ұйымдармен келісімдер жасайды, редакциялық кеңестің қызметіне қатысты басқа да 

мәселелерді шешеді.
– редакциялық кеңестің қызметіне отандық және шетелдік ғалымдарды тартуға көмектеседі; 
– журналдың мазмұны және редакциялық кеңестің қызметі туралы ұсыныстар жасайды
4.4 Редакциялық алқаға төмендегідей жетекші ғалымдар енеді:
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Редакциялық кеңес құрамына ғылыми дәрежесі, нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда ғылыми 
мақалалары бар,  Ы.Алтынсарин атындағыҰлттық білім академиясының жетекші ғалымдары, журналда көрсетілген 
білім салаларының өкілдері болып табылатын отандық және шетелдік сарапшылар кіреді.

4.5 Редакциялық кеңес мүшелері:
– редакция кеңесінің болашақтағы жоспарларын әзірлеуге қатысады;
– ұсынылған материалдарды талқылауға қатысады, материалдардан бас тарту туралы шешім қабылдайды.
4.6 Жауапты редакторға Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының ғылыми дәрежесі бар 

қызметкерлері тағайындалады.
4.7 Жауапты редактор:
– баспа саясатын іске асырады;
– берілген материалдарды қабылдайды және өңдеуді бақылайды; 
– авторлармен байланысады;
– ұсынылған материалдарды қосымша қарау қажеттілігі туралы шешім қабылдайды;
– журналдың номерін шығару мерзімдерін анықтайды.
4.8 Техникалық редактор Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясының қажетті техникалық дайын-

дығы бар маманы тағайындалады. 
4.9 Техникалық редактор:
– ұсынылған материалдарды өңдейді;
– журналдың номерінің дизайнын жобайды;
– журналды шығаруды қамтамасыз етеді;
–журналдарды таратушыларға жеткізеді

V. Рецензиялау тәртібі
5.1 Берілген ғылыми мақалаларды журналдың редакциялық кеңесінің  құрамына кірмейтін тиісті тақырыптары 

сәйкес кемінде екі ғалым қарайды.
5.2 Бір пікір беруші сыртқы болып табылады, материалдарды ұсынған кезде автор оны бірге ұсынады.
5.3 Қолжазбаның мазмұнына қатысты білім саласында жұмыс істейтін ғалымдардан редакция кеңесі пікір алуды 

қарастырады.
5.4 Ізденушілердің ғылыми жетекшілері, сондай-ақ автор жұмыс істейтін бөлімшенің қызметкерлері пікір беруші 

бола алмайды. 
5.5 Рецензия еркін түрде келесі ережелерді міндетті түрде көрсете отырып жазылады: 
– берілген мақаланың өзектілігі;
– ұсынылған ғылыми материалдардың жаңалығы;
– зерттеу материалдарының жеткіліктілігі;
– талданған материалдың көлемінің жеткіліктілігі (пайдаланылған дереккөздер тізімі)
– жазу стилі;
– жұмысқа қойылатын талаптарға сәйкестігі;
– жариялау туралы қорытынды немесе жөндеу қажеттілігі; 
5.5 Егер мақаланы қайта өңдеу қажет болса, пікір беруші бұл қорытындының себептерін нақты анықтап жазған 

жөн.
5.6 Пікірге тегі, аты және әкесінің атын, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, жұмыс орны, лауазымын және қол 

қойылған күнін толық жазып қол қояды.
5.7 Жауапты редактор берілген пікірлерді авторға жеткізеді. Бұл жағдайда пікір беруші туралы мәліметтер көр-

сетілмейді.
5.8 Тексеруден кейін мақала қайта пікір алуға жіберіледі. Пікір берушінің таңдауы редакциялық кеңеске қалды-

рылады. 
5.8 Автор пікір берушінің пікірін қабылдамаған жағдайда мақаланы қайтарып алуға құқы бар. 
5.9 Мақалаларды қарау мерзімі - 2 айдан аспайды.
5. 10 Қолжазбалар қайтарылмайды.

VI. Редакциялық және авторлық этика
6.1 Редакциялық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала-

ды.
6.2 Редакциялық кеңес қолжазбаны жариялауға жарамсыз деп шешім қабылдағаны үшін жауап береді. 
Осыған сәйкес шешімді қабылдау мақаланың мазмұнының өзектілігі мен маңыздылығы тұрғысынан ғылыми 

бағалауға ғана негізделеді. 
6.3 Қабылданбаған қолжазбалар туралы ақпарат құпия болып табылады, ол жарияланбайды.
6.4 Басылымға жариялау үшін материалдарды беру арқылы автор өзі туралы барлық ақпараттың дұрыстығына, 

плагиаттың жоқтығына, редакциялық кеңестің қойған барлық техникалық талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.
6.5 Ұсынған қолжазбалар басқа ғылыми журналдарда жарияланбаған болу керек.

Мақаланы рәсімдеу үлгісі
ҒТАМР 14.15.01
К. Е. АМАНОВА 
п.ғ.к., доцент,
Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 
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Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы
е-mail: аkasheva@gmail.com
ПРОГРАММАЛАУДЫ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ

Аңдатпа. Мақалада STEM білім берудегі жиі талқыланып жүрген тақырыптардың бірі – жалпы білім беретін 
мектептерде программалауды оқыту мәселесі қарастырылады. Великобритания, Финляндия, Южная Корея, Эстония, 
Франция, Австралия сияқты мемлекеттердегі тәжірибелерді қарастыра отырып программалауды мектепте 
оқытудың қажеттілігін айқындайтын шарттар көрсетіледі. Программалауды мектепте оқытудың ағымдағы 
жай-күйін зерттеу мақсатында, мақала авторы, жоғары сынып оқушыларының және де білім беру процесіндегі 
басқа да субъектілердің: ата-аналардың, мұғалімдер мен IT саласындағы мамандардың қатысуымен зерттеулер 
жүргізді. Зерттеуге IT саласындағы мамандардың қатыстырылуы программалауды оқытуда түрліше аппараттық-
программалық жабдықтардың пайдаланылатындығымен түсіндіріледі. Мақалада аталған зерттеудің кейбір 
қорытындылары, атап айтқанда оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдер мен IT саласындағы мамандардың 
программалауды мектепте оқыту мәселесіне деген көзқарастарын зерттеу нәтижелері берілді. 

Түйін сөздер: Программалау, программалауды оқыту, мектепте программалауды үйрету.
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К.Е. АМАНОВА
К вопросу обучения программирования в школе
к.п.н., доцент,
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова,
г. Кокшетау, Республика Казахстан
е-mail: amanova@mail.ru

K.T. AMANOVA
To the Question of Teaching Programming in School
PhD, associate Professor,
Kokshetau State University named after Sh. Ualihanov, 
Kokschetau,  The Republic of Kazakhstan
е-mail: amanova@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье рассматривается одна из актуальных тем современного STEM-образования – 
вопрос обучения программированию в общеобразовательной школе. На примере таких стран, как Великобритания, 
Финляндия, Южная Корея, Эстония, Франция, Австралия рассмотрены предпосылки, инициирующие необходимость 
обучения детей основам программирования в школе. В целях изучения текущего состояния обучения программированию 
в школах автором было проведено исследование с участием учащихся старших классов и других субъектов 
образовательного процесса в школе: родителей, учителей, а также специалистов в IT- сфере, так как в обучении 
программированию используются различные аппаратно-программные средства обеспечения. В статье представлены 
некоторые итоги  данного исследования, в частности, результаты исследования отношений обучающихся, родителей, 
учителей и IT- специалистов к вопросу обучения программированию в школе. 

Ключевые слова: программирование, обучение программированию, программирование в  школе.
Abstract. In this article, one of the current topics of modern STEM education is considered, the issue of teaching program-

ming in the general education school. On the example of countries such as Great Britain, Finland, South Korea, Estonia, France, 
Australia, the prerequisites are considered, initiating the need to teach children the basics of programming at school. To under-
stand the current state of teaching programming in schools, the author conducted a study with the participation of high school 
students and other subjects of the educational process in the school: parents, teachers, and IT specialists, since various software 
and hardware are used in programming training. In the article some results of this research are presented, in particular the re-
sults of the study on the attitude of students, parents, teachers and IT specialists to the issue of teaching programming in school.

Keywords: teaching programming, programming  in school, programming training.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«БІЛІМ - ОБРАЗОВАНИЕ»

I. Общие положения
1.1 Научно-педагогический журнал «Білім – Образование» поставлен на учет Комитетом информации и архивов 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан в 1999 г. (свидетельство № 904 –Ж от 31 октября) и 
перерегистрирован в 2008 г. (свидетельство о перерегистрации № 9838-Ж от 30 декабря).

1.2 Учредитель журнала – РГКП «Национальная академия образования имени И.Алтынсарина» Министерства 
образования и науки РК.

1.3 Периодичность издания – 4 номера в год.
1.4 Журнал зарегистрирован в Международном центре по регистрации сериальных изданий ISSN (ЮНЕСКО, г. 

Париж, Франция): ISSN 1607-2790.

II. Цель и структура журнала
2.1 Цель журнала – публикация в открытой печати результатов научных исследований ученых Казахстана и 

других стран в области образования. 
2.2 Основная тематическая направленность: публикация научно-методических, информационно-познавательных 

материалов по проблемам образования и воспитания. 
2.3 Рубрики журнала: «Образовательная политика», «Теория и практика обучения», «Теория и практика 

воспитания», «Научный поиск», «Из истории казахстанского образования», «Конференции, форумы, семинары», 
«Personalia». 

2.4 Для публикации в журнале принимаются статьи, соответствующие профилю научного периодического 
издания, на казахском, русском и английском языках.

2.5 Заключение о возможности публикации статьи в журнале выносится на основании заключения редколлегии. 

III. Правила оформления статей 
3.1 Объем статьи, включая аннотации, таблицы, рисунки, математические формулы и библиографию, не должен 

превышать 10 страниц текста, набранного на компьютере (редактор Microsoft Word); минимальный объем статьи – 
4 страницы. 

3.2 Научные статьи 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». 

3.3. В издательский центр представляется электронная версия статьи в полном соответствии с распечаткой. 
Страницы статьи в бумажном варианте должны быть пронумерованы.

3.4. Статьи должны быть напечатаны в текстовом редакторе «Microsoft Office Word (97, 2000, 2007, 2010) 
для WINDOWS», гарнитура – Times New Roman (для русского и английского языков), KZ Times New Roman (для 
казахского языка), одинарный межстрочный интервал. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 20 мм, табуляция – 1,25 мм. 

3.5 Статьи всех авторов должны сопровождаться двумя рецензиями (1 внешней и 1 внутренней) ученых: доктора 
наук, кандидата наук/ PhD. Одна из рецензий является внешней, ее представляет автор при подаче материалов.

Вторая является внутренней, ее организация входит в компетенцию редакционной коллегии.
3.6 Представленные материалы должны включать: 
– ГРНТИ (Государственный рубрикатор научной технической информации); 
– инициалы и фамилию (-и) автора (-ов) – на казахском, русском и английском языках (прописные буквы, жирный 

шрифт);  
– указание ученой степени, ученого звания; 
– аффилиацию (место работы/учебы, город, почтовый индекс, страна) на казахском, русском и английском 

языках; 
– e-mail; 
– название статьи (прописные буквы, жирный шрифт, абзац 1 см по левому краю, на трех языках: русском, 

казахском, английском); 
– аннотацию – краткую характеристику назначения, содержания, вида, формы и других особенностей статьи;
– ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и методов 

исследования.
3.7 Аннотация должна быть информативной и структурированной, отражать цели работы и ее результаты. Дается 

на казахском, русском и английском языках. Рекомендуемый объем аннотации – 500 печатных знаков (курсив, 
нежирный шрифт, 12 кегль).

3.8 Ключевые слова оформляются на языке публикуемого материала (курсив, 12 кегль). Рекомендуемое 
количество ключевых слов – 5-8, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех. Задаются в порядке их 
значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 

3.9 Текст статьи излагается в определенной последовательности его частей и включает в себя: 
– ВВЕДЕНИЕ / КІРІСПЕ / INTRODUCTION (нежирные прописные буквы, 14 шрифт). 
Во введении отражаются результаты предшествующих (смежных) работ ученых, методы исследования, 
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процедуры, параметры измерения и т.д. 
- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ / ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ / PURPOSE AND OBJECTIVES OF 

THE STUDY (нежирные прописные буквы, 14 шрифт).
- МЕТОДОЛОГИЯ / ӘДІСНАМА / METHODOLOGY (нежирные прописные буквы, 14 шрифт).
- РЕЗУЛЬТАТЫ / НӘТИЖЕЛЕРІ / RESULTS (нежирные прописные буквы, 14 шрифт).
Это отражение процесса исследования или последовательность рассуждений, в результате которых получены 

теоретические выводы. В научно-практической статье описываются стадии и этапы экспериментов или опытов, 
промежуточные результаты и обоснование общего вывода в виде математического, физического или статистического 
объяснения. Проводимые исследования предоставляются в наглядной форме, не только экспериментальные, 
но и теоретические. Это могут быть таблицы, схемы, графические модели, графики, диаграммы и др. Формулы, 
уравнения, рисунки, фотографии и таблицы должны иметь подписи или заголовки. 

– ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ҚОРЫТЫНДЫ / CONCLUSION (нежирные прописные буквы, 14 шрифт). 
Собираются тезисы основных достижений проведенного исследования. Они могут быть представлены как в 

письменной форме, так и в виде таблиц, графиков, чисел и статистических показателей, характеризующих основные 
выявленные закономерности. Выводы должны быть представлены без интерпретации авторами. 

– СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ / REFERENCES (нежирные 
прописные буквы, 14 шрифт).

Ссылки и примечания в статье обозначаются сквозной нумерацией и заключаются в квадратные скобки. 
Все ссылки даются на языке оригинала. 
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003. 
3.10 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. 

3.11 Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Equation Editor (каждая формула – один объект). 
3.12 На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся сведения об авторе:
– Ф.И.О. полностью, ученая степень и ученое звание, место работы (для публикации в разделе «Наши авторы»);
– полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, E-mail (для связи редакции с авторами, 

не публикуются);
– название статьи и фамилия (-и) автора (-ов) на казахском, русском и английском языках.
3.13 Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами. Статьи, оформленные с 

нарушением требований, к публикации не принимаются.
3.14 Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. Рукописи не возвращаются. 
3.15 Рукопись и электронный вариант с материалами следует направлять по адресу: 010000, Республика 

Казахстан, г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8, БЦ «Алтын Орда», 15-й этаж, каб. 1502. Национальная академия образования 
им. И. Алтынсарина.

3.16 Контакты: Тел. (8 7172) 57 63 53; е-mail: bilim-edu.2003@mail.ru Подписной индекс – 75754. Оплата – 2500 
тенге.

Реквизиты: 
РНН 600900611860, 
ИИК KZ826010111000202462, 
БИН 080940006848, КБЕ 16, 
БИК HSBKKZKX, КНП 859, 
АО «Народный Банк Казахстана»

IV. Редакционная коллегия
4.1 В редакционную коллегию журнала входят главный редактор журнала, члены редакционной коллегии, 

ответственный редактор, технический редактор, корректоры. 
4.2 Главным редактором журнала является президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина. 
4.3 Главный редактор журнала:
– утверждает состав редакционной коллегии;
– осуществляет общее руководство редакционной коллегией;
– заключает договоры с организациями, распространяющими журнал, решает иные вопросы, связанные с 

деятельностью редакционной коллегии;
– способствует привлечению в редакционную коллегию ведущих отечественных и зарубежных ученых;
– вносит предложения по содержанию журнала и деятельности редакционной коллегии.
4.4 В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые Национальной академии образования им. И. 

Алтынсарина, отечественные и зарубежные специалисты, представляющие отрасли знаний, отраженные в журнале, 
имеющие ученую степень, научные статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором.

4.5 Члены редакционной коллегии:
– принимают участие в разработке перспективных планов деятельности редакционной коллегии;
– участвуют в обсуждении представляемых материалов, принимают решение об отклонении материалов.
4.6 Ответственный редактор назначается из числа сотрудников Национальной академии образования им. И. 

Алтынсарина, имеющих ученую степень.
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4.7 Ответственный редактор:
– ответственен за реализацию издательской политики;
– контролирует поступление и обработку представляемых материалов; 
– осуществляет связь с авторами;
– принимает решение о необходимости проведения дополнительного рецензирования представленных 

материалов;
– определяет сроки выпуска номеров журнала.
4.8 Технический редактор назначается из числа сотрудников Национальной академии образования им. И. 

Алтынсарина, имеющих необходимую техническую подготовку.
4.9 Технический редактор:
– осуществляет обработку представляемых материалов;
– формирует дизайн номеров журнала;
– обеспечивает издание журнала;
– доставляет журналы до распространителей.

V. Порядок рецензирования 

5.1 Представляемые научные статьи рецензируются не менее чем двумя учеными по соответствующей тематике, 
не входящими в состав редакционной коллегии данного журнала.

5.2 К рецензированию, осуществляемому редакционной коллегией, привлекаются ученые, работающие в области 
знаний, к которой относится содержание рукописи. 

5.3 Рецензентами не могут быть научные руководители соискателей ученой степени, а также сотрудники 
подразделения, в котором работает автор.

5.4 Рецензия составляется в свободной форме с обязательным отражением следующих положений:
– актуальность представленной статьи;
– новизна представленного материала исследования;
– достаточность материалов исследования;
– достаточность объема проанализированного материала (список использованных источников);
– стиль изложения;
– соответствие требованиям, предъявляемым к такого рода работам;
– вывод о целесообразности опубликования или необходимости доработки.
5.5 В случае необходимости доработки рецензент должен четко обозначить причины данного вывода. 
5.6 Рецензии подписываются с расшифровкой фамилии, имени и отчества, указанием ученой степени и ученого 

звания, места работы, занимаемой должности и даты подписания.
5.7 Ответственный редактор доводит мнение рецензента до автора. Данные о рецензенте в этом случае не 

указываются.
5.8 После доработки статья повторно направляется на рецензирование. Выбор рецензента остается за 

редакционной коллегией.
5.9 Автор имеет право отозвать статью в случае неприятия мнения рецензента. 
5.10 Сроки рассмотрения статей – не более 2 месяцев.
5. 11 Рукописи не возвращаются.

VI. Редакционная и авторская этика
 
6.1 В своей деятельности редакционная коллегия руководствуется действующим законодательством Республики 

Казахстан.
6.2 Редакционная коллегия ответственна за принятие решения о нецелесообразности опубликования рукописи. 

В соответствии с этим принятие решения основывается исключительно на научной оценке содержания статьи с 
точки зрения его актуальности и значимости. 

6.2 Рецензенты не имеют права использовать материалы рукописей, представленных им на рецензию, в своих 
целях и цитировать текст до времени опубликования рукописи в журнале.

6.3 Информация об отклоненных рукописях конфиденциальна, она не разглашается.
6.4 Представляя материалы для публикации, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие 

плагиата, соответствие всем техническим требованиям, предъявляемым редакционной коллегией.
6.5 Представленные рукописи не должны публиковаться в других научных журналах.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ШКОЛЕ

Аннотация. В настоящей статье рассматривается одна из актуальных тем современного STEM-образования – 
вопрос обучения программированию в общеобразовательной школе. В целях изучения текущего состояния обучения 
программированию в школах автором было проведено исследование с участием учащихся старших классов и других 
субъектов образовательного процесса в школе. 

В статье представлены некоторые итоги данного исследования, в частности, результаты исследования 
отношений обучающихся, родителей, учителей и IT- специалистов к вопросу обучения программированию в школе. 

Ключевые слова: программирование, обучение программированию, программирование в школе.
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Аңдатпа. Мақалада STEM білім берудегі жиі талқыланып жүрген тақырыптардың бірі – жалпы білім беретін 
мектептерде программалауды оқыту мәселесі қарастырылады. Программалауды мектепте оқытудың ағымдағы 
жай-күйін зерттеу мақсатында, мақала авторы, жоғары сынып оқушыларының және де білім беру процесіндегі 
басқа да субъектілердің қатысуымен зерттеулер жүргізді. Зерттеуге IT саласындағы мамандардың қатыстырылуы 
программалауды оқытуда түрліше аппараттық-программалық жабдықтардың пайдаланылатындығымен 
түсіндіріледі. Мақалада аталған зерттеудің кейбір қорытындылары, атап айтқанда оқушылардың, ата-аналардың, 
мұғалімдер мен IT саласындағы мамандардың программалауды мектепте оқыту мәселесіне деген көзқарастарын 
зерттеу нәтижелері берілді. 

Түйін сөздер: программалау, программалауды оқыту, мектепте программалауды үйрету.

Abstract. In this article, one of the current topics of modern STEM education is considered, the issue of teaching programming 
in the general education school. To understand the current state of teaching programming in schools, the author conducted 
a study with the participation of high school students and other subjects of the educational process in the school since 
various software and hardware are used in programming training. In the article some results of this research are presented, 
in particular the results of the study on the attitude of students, parents, teachers and IT specialists to the issue of teaching 
programming in school.

Keywords: programming, learning programming, programming in school.
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