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ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК: 37.032:347.96.03

B.A.Zhetpisbaуeva, E.A.Uteubayeva
Academician E.A.Buketov Karaganda State University

Prerequisites for the creation of foreign language communicative competence
of lawyers in the system of postgraduate education
The article deals with theoretical and empirical preconditions of foreign language communicative competence
of lawyers in the system of postgraduate education, due to a new social situation, dynamism and intensity of
inter-state exchanges of information and diverse insufficient developed this issue in the theory and practice of
postgraduate education. The authors have attempted to discover the essence of the concept of foreign language communicative competence of lawyers in the context of intercultural communicative paradigm of continuous foreign language education.
Key words: prerequisite, foreign language, communication, competence, lawyer, law, education, legal, scientific, postgraduate.

It is well known that the structure and content of education, including postgraduate, are determined by
socio-economic aspirations of society and its value orientation. Seamless integration of Kazakhstan into the
international community and implement long-term social development priorities, development of civil
society and building the rule of law urgently require a fundamental change in educational content.
Particularly it relates to foreign language education.
Kazakhstan's joining the world community of democratic values and the development of market
economies confront the education system a complex task of preparing a competitive specialist, able to creatively interpret the processes occurring in the socio-professional life, navigate the rapidly expanding flow of
scientific information.
In accordance with the Concept of Education of the Republic of Kazakhstan up to 2015, involving the
identification of strategic priorities in the development of national model for multi-level continuing education, the modern Kazakh lawyer should obtain not only legal expertise but also opportunities for the development of tactical communication and psychological skills in the context of a larger international cooperation and cultural globalization. It is these processes have dictated the need to develop a concept of lifelong learning, involves regular updating and expanding the knowledge base throughout their lives. This concept has been adopted by the Commission of the Council of Europe on issues of higher education and scientific research in the framework of the «University of Tomorrow: The Politics of Higher Education in Europe
«. Connected it with the ever-increasing and improving professional development.
Analysis of several Council of Europe documents on education and professional training indicates that
the pan European Community carried out a deliberate policy, focused on the formation and development of
skills of specialists to communicate in a foreign language in professional activities [1].
The term general Eurasian processes of cultural integration, which recognizes the basic postulate
massive multilingualism, as well as the initiation of processes to global legal and regulatory standards and
the expansion of intercultural communication in the field of law making and enforcement is a tendency to
increase requirements for the training of lawyers, in particular to the level of their foreign language
communicative competence. In 2001, UNESCO declared the European Year of Languages in Vienna
(Austria) hosted an international conference «The price of monolingualism» and «The future of a
4
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multilingual Europe», the leitmotif which was a statement of the fact that multilingualism is an integral part
of the present and the future of Europe and that speak several foreign languages due to the present time, not
only economic, but more general educational moments, as a factor in the overall political and cultural
development of the individual.
The starting point for disclosing entity concept foreign language communicative competence we have
chosen tactics to identify theoretical and empirical prerequisites for the formation of foreign language communicative competence of lawyers in the system of postgraduate education [2].
In the first row of data is a prerequisite for the theory of competence-based approach in teaching, according to which competence in the most generalized form is considered as a set of specific knowledge,
skills and personal qualities of students. The general nature of this concept every time a concrete context of
the studied problem. Thus, the study of relevant scientific literature has allowed us to establish that the essence of foreign language communicative competence is defined by its basic components (Figure) to what is
included:

Language
competence

Pragmatic
competence

Subject
competence

Figure. The structure of foreign language communicative competence

1) language competence (the ability to build ensures the formation of grammatically correct and meaningful expression);
2) subject competence (provides knowledge about the fragment of the world, which serves the subject
of speech);
3) pragmatic competence (opens communicative intention).
It should be noted that in the scientific literature and found the notion of linguistic competence, which
in our opinion, is identical to the language, since it involves knowledge of the language information, the ability to relate linguistic resources to the tasks and conditions of communication, understanding of the relationship between the communicants and etc.
Therefore, we felt it appropriate to focus on three structural components, attributes that fully disclose
the nature of foreign language communicative competence of lawyers in the system of postgraduate
education:
 signs of language competence — the ability to extract information from the connected text orientation
law, to construct grammatically correct, meaningful syntactic entire set of lexical structures, designed
as a scientific text;
 signs of subject competence — the knowledge of the cumulative component of native and foreign
languages in the sphere of legal terminology, interpretation and enforcement practices, the ability to
establish focused and interdisciplinary connections studied foreign language in the field of jurisprudence, to compare the conceptual field of legal language of the native and foreign languages;
 signs of pragmatic competence — the knowledge of correspondences between communicative intentions and implemented by their statements, knowledge of correspondences between the divergent
forms of statements that implement the same intent, and situational conditions of the speech act, the
ability to realize a communicative intention by selecting a speech act in accordance with the requirements of situation and the logic flow of the speech act.
Серия «Педагогика». № 1(61)/2011
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Based upon these signs, we have identified the following criteria and indicators of formation of foreign
language communicative competence:
Reconstructive divergent: 1) the ability to listen to the information; 2) the ability to adequately respond
to the questions; 3) the skills to establish contact with colleagues in a foreign language for the organization
of joint activities; 4) ability to correctly expound listen to or read information; 5) the ability to identify the
main idea of information when the viewing reading scientific law books in a foreign language; 6) the skills to
identify the word based on knowledge of legal terminology;
Partially-search: 1) listen to the scientific legal information to identify and abstracted; 2) to be able to
isolate the key information in the text; 3) the ability to allocate additional information in the message; 4) to
be able to clarify the main points of listening (Reading),5) to be able to analyze the contents of scientific legal text of the schemes, figures, statistics; 6) to be able to select the proposals that contain key information;
7) the ability to distinguish sentences containing additional information; 8) to be able to single out key words
from the text, 9) to be able to distinguish legal from scientific articles to compile information on the topic in
a foreign language;
Transformation: 1) the ability to find a scientific and legal text confirmation of certain facts, events; 2)
the ability to find a scientific refutation of the legal text of certain facts, events; 3) to be able to offer a rationale suggested adjoint legal title to the article; 4) to be able to modify the proposed plan to the article; 5)
to be able to draw up a plan to the text in the form of affirmative or interrogative sentences; 6) to be able to
make abstracts of scientific articles; 7) to able to transmit the content of scientific articles, using the reconstructed sentence; 8) to be able to make up their own community of a research topic using information from
several academic legal articles; 9) to be able to lead the discussion on the subject.
Professionally important qualities: 1) to develop skills of independent work; 2) the ability to work both
individually and in teams; 3) the possession of the formulas of politeness, the ability to self-evaluation, ability to operate in abnormal situations; 4) the tolerance; 5) the ability to listen to others; behave politely, tactfully, diplomatically; 6) the ability to build their report, thesis, the message to the conference; 7) to develop
the skill in collecting material in science theme; 8) to be able to argue.
Motives of educational activity: 1) to be qualified as a lawyer with knowledge of a foreign language; 2)
the knowledge of a foreign language gives you access to new professional legal information; 3) the desire to
post graduate work with foreigners without an interpreter or abroad; 4) like to do a foreign language; 5) successfully pass a qualifying exam in a foreign language; 6) a desire to know a foreign language in any case; 8)
succeed in school and raise the professional level; 9) to obtain approval guidelines and others [3, 4].
The totality of the above motifs is the result of the objectification of needs, focused on a) the object and
purpose of interaction; b) the interests of another person or society in general; c) the interests of the communicator and aimed at a) the establishment of business relations for the implementation of joint activities; b)
communicating with another person or group of people to influence a person (or group of persons); c) the
production of communicability.
Given the criteria and indicators of formation of foreign language communicative competence for undergraduates, we have identified three levels of modification:
 Low, when the subject does not have professional communication skills and has no conscious understanding of them, or has, but has no need to update them;
 The average, when the subject is conscious understanding of complex skills, merged the concept of
«professional communicative competence», but it can not apply them to real work;
 High, when the subject uses professional communication skills in all situations of scientific and business communication, as mentioned skills adequate to the situation of communication.
The transformation of aims to result suggests a number of actions associated with the formulation of objectives, approaches and determination of the principles of content selection, the choice of means, using the
methods and planning stages. All activities are carried out with specific desired competencies, which we
nominate as dual communicative — learner in the learning process provides bi-directional communication:
communicant ↔ text communicant ↔ situation.
«Current global trends in the global community, consideration of language as a translator, a global human culture, the expansion of international integration and intercultural cooperation, strengthening and cognitive-communicative functions of language... — emphasizes by doctor of philological science, Professor
S.Kunanbayev — led to a radical revision of the methodology foreign language education... [5]. In connection with the modern European generators of culture concept of teaching foreign languages at the present
time there is a departure from the absolutism of the communicative approach and a purely communicative
6
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competence as learning objectives and only refers to the communicative orientation of the educational process. As an intercultural learning objectives put forward (social) skills. The result of learning a foreign language must be not only and not so much communicative competence, as the socio-professional competence,
and the process of learning a foreign language should become a cross-cultural training, «teaching the understanding of others», fostering the student tolerance of socio-economic, managerial, scientific and theoretical
and cultural innovations offered by the world community. Such cross-cultural training involves six sublevels of proficiency.
Comparing the requirements of a model program in foreign languages for universities MIA of RK with
these levels of proficiency, we conclude that at the end of high school knowledge and skills the student must
meet the sublevel B1 level — advanced ownership.
In our case, the foreign language communicative competence is considered in the aspect of a complex
set of interpersonal interaction, aimed at achieving professional goals, so as part of this competence must be
designated requirements, focusing on: a) the object and purpose of interaction, b) the interests of another
person or society in general, c) the interests of the communicator, which is objectified in the motives, aimed
at: 1) establishment of business relations for the implementation of joint activities, 2) communication with
another person or group of people to influence a person or group of persons, and 3) the production of
communicability.
Thus, the essence of foreign language communicative competence is the basic theoretical premise for
solving problems related to its formation [6].
No less important theoretical prerequisite for the formation of foreign language communicative
competence is a consistent correlation of its components with universal hermeneutical principle: «the whole
and parts», or «hermeneutical circle», the principle of understanding the meaning of the text, based on the
specific situation that produced the statement, the principle of comprehension, based on of himself,
«productive» principle, etc.
Natural relationship of hermeneutics and theories of teaching foreign languages can be traced to the
theoretical understanding and creative use of the latest techniques and tools specific knowledge of the
meaning of cultural phenomena, including tutorials. In our opinion, the broad and consistent application of
these principles to develop a methodology for teaching foreign languages, selection and arrangement of
training texts and tasks can significantly increase the efficiency of formation of foreign language
communicative competence of trainees in the system of postgraduate education.
Another theoretical premise of forming a foreign language communicative competence of lawyers in
the system of postgraduate education is the fullness of communicative competence in its own methodological
content, which is predetermined by the development of modern linguistic theories. Virtually all research on
methods of teaching languages adhere to the tradition of forming communicative competence only through
conscious assimilation of lexico-grammatical system of language. Language learning is a complex psychophysiological process, emerging from the implementation of two different methodological problems, which
in the reduced form can be formulated as follows: learning the language system (in the unity of grammatical
and lexical manifestations), training implementation language competence through the formation of certain
speech skills [7, 8].
No less important prerequisite for the formation of foreign language communicative competence is the
theoretical position of linguistics according to which the language of law is defined as a sublanguage, which
is a system of artificially cultivated, thematically organized specialized language means. Unlike other
sublanguages, the language of rights inherent in a merger of the scientific style of business, as expressed in
legal texts of the facts and circumstances have a formal orientation. In addition, professional activity lawyer
assumes knowledge of not only scientific and official-business style, but also knowledge of literary spoken
language, as some activities require the use of clear and precise language that are understandable and
accessible to persons involved in the process of communication. Therefore of great importance in the study
of language in the legal purchase of speech and language norms.
In traditional courses related to the study of language norms, language is considered in the social
context of legal regulation of social relations: as a means of expression and legal information as an attribute
of a person acting in the legal field.
Variety of communicative situations determines the need for ownership of a lawyer broad spectrum of
functional styles. So the written language of lawyers, calculated on the pre-deliberation, the preferred
official-business style, while in oral monologic speech, for example, on the court, used the means of
journalistic style. The absence of a date prior thinking about the choice of language means and emotional
Серия «Педагогика». № 1(61)/2011
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stress causes the appearance of features characteristic of oral speech. Culture of Speech includes normative,
that is, the ability to accurately and in accordance with the norms of literary language to transmit thoughts,
verbal skills, which consists in a simple, logical and appropriate speech, diversity of grammar and syntax,
expressiveness.
Awareness of the inextricable link of law and language, law making and enforcement, on the one hand,
and the level of communicative competence of the legislator and the law enforcer, on the other hand,
contributed to the fact that currently in legal science of the CIS (Commonwealth of Independent States)
countries were actively developing new ones («Edge») branch: linguistic- juris and juris linguistics,
considering the language of native speakers, first, respectively, as subject and object of law, and secondly, as
a means, on the one hand, the creation and understanding of the law (legislative and interpretational features
of natural language in law) and, on the other hand, — the law is enforced, where the language — a subject
(or agent) examination (linguistic expert function of practical language skills and theoretical knowledge
about language, requiring recourse to special linguistic competence).
Understanding the domestic legislator close relationship of law and language from the rule 1, art. 6 of
the Civil Code of Kazakhstan («Interpretation of the rules of civil law»), which noted that rules of civil law
shall be construed in accordance with the literal meaning of their verbal expression. Sometimes «simple» and
«clear» law requires grammatical (linguistic) interpretation, which suggests a high level of competence in the
law enforcer [9].
Moreover, consolidation in the art. 4–7 of the Law of RK»About languages in the Republic of
Kazakhstan» functional bilingualism enhances the requirements for communicative competence law
enforcement officer, in general, and foreign language communicative competence, in particular.
On this basis, as a prerequisite for the formation of the empirical foreign language communicative
competence of lawyers, we recognize the obvious connection between language and law, and its
actualization in the context of globalization of social and cultural processes [10].
Thus, the essential prerequisites for the formation of the desired competencies are: developed of the
concept of competence as the basic concept of the theory of competence-based approach to pedagogy;
interpretation of the essence of foreign language communicative competence as an organic unity and
systematic collection of language, subject and pragmatic competence, recognition of its correlation with the
universal hermeneutical principles; fullness of communicative competence own methodological content,
specific language rights as a sublanguage in linguistics. So, the identified positive trends in shaping the
foreign language communicative competence in the system of postgraduate education indicate the need for
further development of problems both on theoretical and practical levels. Thus, further research is subject to
development of methodical support of the formation of foreign language communicative competence of
undergraduates of all non-linguistic disciplines, presupposes, in our opinion, the creation of a basic English
course for students in the system of postgraduate education, and a number of thematic special courses aimed
at optimizing the interdisciplinary connections and professional communication skills.
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Жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесінде заңгерлердің шетелдік
коммуникативтік құзыреттілігін құрастырудың алғы шарттары
Мақалада жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесінде заңгерлердің шетелдік коммуникативтік
құзыреттілігін құрастырудың алғы шарттары мен бастапқы жолдары айқындалған. Сонымен қатар авторлар шетел тілінің ерекшелігін ескере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың
құзыреттілігін дамытатын іс-əрекеттерді саралап, тұлғаның белсенділігін жандандыру түрі, жоғары
оқу орнын бітірушінің оқу-танымдық іс-əрекетінен жеке кəсіптік іс-əрекетке көшуіне жағдай жасайтын құрал болып саналатындығын ерекше атап өткен.
В статье рассматриваются теоретические и эмпирические предпосылки формирования иноязычной
коммуникативной компетенции юристов в системе послевузовского образования, обусловленные новой социальной ситуацией; динамичностью и интенсивностью межгосударственных обменов; разноплановой информацией и недостаточной разработанностью данного вопроса в теории и практике послевузовского образования. Авторами сделана попытка раскрыть сущность понятия иноязычной коммуникативной компетенции юристов в контексте межкультурно-коммуникативной парадигмы непрерывного иноязычного образования.
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С.А.Қыпшақов1, И.С.Өтебаев1, Ə.И.Сыздықова2
1

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті;
2
Қарағанды гуманитарлық колледжі

Кəсіби оқыту педагогтарын бейіндік мектепте кəсіпкерлік
іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлау
Мақалада мамандарды бейіндік мектеп жағдайында кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлау
мəселелері қарастырылған. Бұл жағдай жалпы білім берудің жоғары сатысында бейіндік оқытуға
көшіп отырған бүгінгі таңда өте көкейтесті. Кəсіпкерлік іс-əрекет түрлері талданған. «Бейіндік
оқыту», «бейіндік мектеп» ұғымдарының мағынасы ашылған. Бейіндік мектепте кəсіпкерлік
негіздерді ұйымдастырудың кейбір өзекті бағыттарын жетілдіру тəсілдерінің мазмұны айқындалған.
Кілтті сөздер: болашақ мамандар, жобалау əдісі, жобалау мəдениетін қалыптастыру, кəсіби қызмет,
педагогикалық технологиялар, еңбек нарығының талаптары, оқыту технологиясы, бейіндік мектеп,
кəсіпкерлік іс-əрекет, кəсіби оқыту педагогтары.

Алдыңғы қатарлы дамыған мемлекет пен азаматтық қоғам құруға ұмтылыс жасалып отырған
қазіргі кезде еліміз үшін оның теориялық негіздерін айқындап, нақты іс-қимыл стратегиясын жасау
маңызды мəселе болып отыр. Кез келген əрекет ғылыми тұрғыда негізделіп, мақсатты, жоспарлы
түрде іске асырылса ғана тиімді нəтиже беретіні анық.
2008 жылғы 1 шілдеде ел Президентінің № 626 Жарлығымен «Қазақстан Республикасында
техникалық жəне кəсіптік білім беруді дамытудың 2008–2012 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» бекітілді. Онда бағдарламаның «адам ресурстарын дамыту, жастарды жұмыспен
қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейту, білім берудің үздіксіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттің,
бизнестің, қызмет саласының ұмтылыс жобалары үшін бəсекеге қабілетті күрделі құзыреттерімен
жəне іргелі білімдермен кадрларды даярлайтын техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін құру
жөнінде мемлекет өткізетін жұмыстың бір бөлігі болып табылатындығы» көрсетілген [1].
Əлемдік білім беру кеңістігінде бəсекеге қабілетті жəне экономиканы индустриялықинновациялық дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін, тиімділігі жоғары білім беру
жүйесін қалыптастыру мақсаты ел Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауларында
үнемі қойылып келеді [2, 3].
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Сол себепті бүгінгі күні Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары алдына əлеуметтікэтикалық, экономикалық жəне ұйымдастыру-басқарушылық, кəсіби құзыретті, сауатты мамандарды
даярлау міндеті қойылып отыр. Педагог-мамандардың кəсіби іс-əрекетінің өзіндік ерекшеліктері бар.
Мұның өзі оларды жаңа ғылыми-педагогикалық идеяларды шығармашылықпен қабылдай алатын,
оқыту теориясы мен əдістемесін игерген кəсіби-педагогикалық құзыреттіліктің жоғары деңгейін
игерген маман ретінде даярлау мəселесін тудырады.
Технология сабағында оқушыларды кəсіпкерлік қызметке тарту барысында, оларды өнім
өндірудің əдістері мен тəсілдері жəне алғашқы бағасымен таныстырып өту керек, нарықты оқыту,
маркетингтік жəне менеджменттік қызметтің пайда болуы, қажетті ақпараттарды іздеу жəне т.б.
үйрету керек. Яғни оқушылардың өздерінде бар ресурстарды нарықтық механизмге айналдыру,
(білім жəне іскерлік, материалдарды, құрал-жабдықтарды) соңғы тұтыну өнім. Оқушыларға деген
маңызды түсінік, яғни, олардың білімі мен іскерлігі де түгелдей бағалы экономикалық ресурс болып
табылады.
Жаңа экономикалық жағдайларға жастарды бейімдеу, нарықтық қатынастардың субъектісін
дайындау — бүгінгі күнгі негізгі əлеуметтік қажеттіліктердің бірі. Əлеуметтік-экономикалық тұрақты
даму жəне оның бəсекелес сипатын қалыптастырудың басты күштерінің бірі кəсіпкерлік іс-əрекетті
дамыту болып табылады. Бұл жастарды еркін нарықтық экономикаға өту шарттарында өмірге жəне
еңбекке дайындайтын мақсатты əлеуметтік-педагогикалық іс-əрекет қажеттілігін үйлестіреді.
Педагогикалық практиканы талдау жастардың экономикалық мəдениеті мен экономикалық
білімінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Бүгінгі күні осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында жалпы
білім беретін мектептің жоғары сыныбында бейіндік оқыту енгізіліп отыр. Осыған байланысты
кəсіптік білім беру саласында педагог-мамандарды бейіндік мектепте жұмыс істеуге арнайы даярлау
мəселесі күн тəртібінде тұр.
Осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеулерді теориялық-əдістемелік тұрғыдан талдау болашақ
кəсіби оқыту педагогын даярлау мəселесінің кəсіби білім беру теориясы мен əдістемесі саласында
бейіндік мектеп жағдайында жұмыс істеу дайындығы жағынан əлі де болса шешімін таппай
отырғандығын дəлелдейді.
Білім беру жүйесін түбегейлі реформалау жағдайында оның барлық деңгейлері арасындағы
үздіксіздік принципі сақталуы қажет. Бұл дегеніміз — жүйенің бір бөлігі өзгеріске ұшыраған
жағдайда онымен байланысты басқа компоненттер де соған байланысты икемделуі тиіс. Бұл, əсіресе,
жалпы орта білім беру мен кəсіби білім беру деңгейлері арасындағы байланысқа қатысты. Себебі
кəсіби білім беру жүйесі (нақтырақ айтсақ, оның ішінде педагогикалық мамандар даярлау жүйесі)
жалпы орта білім жүйесіне тікелей қызмет етеді, екіншісінің сапасынан бірінші жүйенің сапасы
тəуелді болады.
Бұл жағдай жалпы білім берудің жоғары сатысында бейіндік оқытуға көшіп отырған бүгінгі
таңда өте көкейтесті, қазіргі кезде педагог-мамандарды даярлауда болып жатқан өзгерістерді есепке
ала отырып жүргізілуі керек. Яғни жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сатысында жұмыс
жасайтын мұғалім бейіндік оқыту жағдайында жұмыс істей алатын, оның ерекшеліктерін білетін
жəне сол бойынша қосымша білім бағдарламаларын жасай алатын жəне оларды жүргізе алатын
болуы, баламалық жағдайда жұмыс істей алуы қажет. Міне, осы аталғандар пəн мұғалімінің пəндік,
əдістемелік дайындығымен бірдей деңгейде көңіл бөлінетін, маман даярлау жүйесінде
қалыптастырылатын негізгі құзыреттіліктер болуы тиіс.
Дегенмен, қазіргі кəсіби білім беру жүйесінің аталған өзгерістерді терең жəне жүйелі есепке
алмай отырғаны белгілі. Оның үстіне, біліктілікті арттыру жəне қайта даярлау жүйесі де бұл мəселеге
тек эпизодтық сипатта мəн беріп отыр. Педагогикалық мамандарды кəсіби даярлау жүйесі мен
біліктілікті арттыру институттарының жұмыс жоспарларына талдау жасау арқылы бұған көзіміз
əбден жетеді. Сондықтан педагог-мамандар даярлау жəне қайта даярлау жүйесінде білім беру
мазмұнын қайта қарастыру, жоғарыда аталған өзгерістерді есепке алу қажеттігі туындайды. Бұл
жерде білім беру жүйесінің барлық деңгейлері, оның ішінде жүйені басқару органдары өзара бірігіп
күш жұмсау керек.
Бүгінгі күні біздің еліміздің ғалымдары алдында білім беру саласының даму жолын қайтадан,
жаңа көзқарас тұрғысынан қарастыру міндеті тұр. Бұл қоғам сұранысынан жəне қажеттілігінен
туындайды. С.Т.Каргин, С.Қ.Омаров, А.А.Мұқатаев оқытуды бейіндік саралауды ұйымдастырудың,
бейіндік оқытуды іске асырудың кейбір мəселелеріне тоқталады [4–6]. Осы жəне басқа да еңбектерде
білім туралы сөз болғанда оқушылардың сұраныстарын, қызығушылықтарын ескеру, оқыту процесін
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əр бейінде, оқу материалын игерудің түрлі топтарына негіздеп құру мəселелері көтеріледі. Мұның
барлығы оқыту мақсатын оқушылардың мүмкіндіктері мен тілектеріне жəне қоғамның əлеуметтік,
саяси-экономикалық сұранысын қанағаттандыруға сəйкестендіруден шығып отыр.
Бейіндік саралауды жүзеге асырудағы отандық жəне шетелдік мектептердің жұмысы мен
мəселеге қатысты педагогикалық əдебиетті талдай келіп, А.А.Мұқатаев мынадай қорытындылар
жасайды: оқытуды бейіндік саралаудың а) тарихи-педагогикалық алғы шарты — педагогика тарихы
мен шетелдік жəне отандық педагогика практикасындағы оның тəжірибесі; ə) ғылыми-педагогикалық
алғы шарты — оны білім алушылардың сұраныстарына, қызығушылықтары мен бейімдеріне
байланысты оқыту процесінің принциптеріне негіздеп жүргізу; б) құқықтық-нормативтік алғы
шарттары осы кезеңде қабылданған «Білім туралы» Заңдар (1992, 1999), оқу жоспарлары (1990,
базистік — 1994), Білім берудің жалпыға міндетті стандарттары (1998, 2002), ҚР Гимназиялары мен
лицейлерінің жұмысын ұйымдастыру туралы ережелер (1996, 2000) болып табылады.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, бейіндік оқыту — білім алушылардың мүдделерін,
бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау жəне даралау процесі, білім беру
процесін ұйымдастыру [7] болып табылады деген тұжырыммен келісуге болады. Ал бейіндік мектеп
дегеніміз өз базасында бейіндік оқытуды жүзеге асыратын мектеп болып табылады деген анықтама
беруге болады.
Бейіндік оқытудың ең басты ерекшеліктерінің бірі — білім, іскерлік, дағдылар қалыптастырудан
құзыреттілік тұрғыға көшу. Бұл дегеніміз — оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға
бағыт алу деген сөз. Ал ол үшін бұрыннан қалыптасқан кəсіби білім беру процесін қайта құрып,
мамандар даярлауда осы бағытта жұмыс жасауды талап етеді. Бейіндік мектепте жұмыс жасайтын
мұғалімді даярлау нені есепке ала отырып жүргізілуі керек жəне ол мұғалім қандай құзыреттіліктерге
ие болуы қажет?
Бейіндік мектеп үшін өзіндік идеялары бар, жаңа оқу бағдарламаларын жасауға жəне жүргізуге
қабілетті, жоғары интеллектуалдық əлеуетке жəне ғылыми құзырға ие мұғалім қажет. Бейіндік оқыту
жағдайында педагог əдістемелік даярлығы қалыптасқан, сабақта оқушылардың танымдық іс-əрекетін
ұйымдастырудың түрлі əдістерін меңгерген тұлға болуы тиіс. Ол оқушылармен бірге олардың пəнге
қызығушылығын арттыру мақсатында ізденістік-зерттеу жұмыстарын үнемі жүргізуі керек. Бейіндік
сыныптардағы мұғалім оқу, ізденістік жұмыстың ұйымдастырушысы, кеңесші болып табылады.
2006 жылы бекітілген «Технология» пəнінің орта жалпы білім беретін мектептің 10–11
сыныптарына арналған бағдарламаларының бір нұсқасы «Кəсіпкерлік іс-əрекет негіздері» деп
аталады [8]. Бұл пəннің мақсаты оқушылардың шағын жəне орта бизнес салаларына қатысты білімге
деген сұраныстарын қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі кезде Қазақстанда жалпы орта білім беретін мектептерде оқушыларды кəсіпкерлікке
оқыту, кəсіптік оқыту педагогтарын, оқушыларды кəсіпкерлікке оқытуға кəсіби даярлау мəселелерін
шешуде жүйелілік жоқ деуге негіз бар.
Кез келген іс-əрекет саласындағы маманды даярлау мазмұнымен жəне технологиясымен
байланысты сұрақтар əдетте бірден шешімін таппайды. Əсіресе бұл сала жаңа əрі қоғам дамуында
келешегі бар болса. Қазақстандағы сондай маңызды, келешегі зор саланың бірі кəсіпкерлік болып
табылады.
Елімізде қазіргі жағдайда кəсіпкерліктің мəні үлкен. Бұл, біріншіден, Қазақстандағы нарықтық
экономиканың өркендеуімен байланысты. Екіншіден, меншік формасының көптүрлілігімен, еңбек
мотивациясының өзгеруімен, экономикалық іс-əрекеттің субъектілері арасында бəсекелестік
қатынастардың дамуымен жəне басшылықтың командалық-əкімшіліктік жүйеден басқарудың
экономикалық əдісіне көшуімен тікелей байланысты. Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасында
кəсіпкерлік өндірістің барлық негізгі факторларын қоғамның қажеттілігін қанағаттандыратын тауар
жəне қызмет көрсетуді құрудың бірыңғай процесіне біріктіретін күшке айналуда.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, «кəсіби оқыту педагогының бейіндік мектеп жағдайында
кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға дайындығына» жəне «кəсіби оқыту педагогын бейіндік
мектеп жағдайында кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлау» ұғымдарына анықтама беруге
болады.
Сонымен, кəсіби оқыту педагогының бейіндік мектеп жағдайында кəсіпкерлік іс-əрекет
негіздерін оқытуға даярлығы дегеніміз — бейіндік мектеп жағдайында білім беру іс-əрекетінің əр
түрлі формаларын кіріктіру, ашық білім беру ортасын жобалау, баламалы білім беру мазмұнын
жобалау жəне құрастыру, оқушылардың əр түрлі деңгейдегі білім алу іс-əрекетін ұйымдастыру
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құзыреттіліктерінің қалыптасуы, ал «кəсіби оқыту педагогын бейіндік мектеп жағдайында
кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлау» осы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған
мамандарды кəсіби даярлау процесі болып табылады.
Қазақстан Республикасының жаңа əлеуметтік даму жағдайында тұлғаның бойында
құндылықтарды қалыптастыру мəселесі Қазақстан Республикасы Конституциясында, Қазақстан
Республикасы «Бiлiм туралы» Заңында, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк бiлiм
бағдарламасында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы
Президентінің халыққа жолдауларында негізгі орын алып отыр. Еліміздің егемендік алуымен білім
беру мəселесіне деген көзқарастар өзгерді.
Қазіргі қоғамдық санада болып жатқан өзгерістер мен жаңартулар тұлғаны жалпыадамзаттық
құндылықтар мен өмірдің қарапайым ақиқаты тұтастығында тəрбиелеуді нысана тұтады.
Адамдардың бойында білімді жоғары құндылық ретінде қарастыра алатын қасиеттердің болуы
олардың еліміздің болашағына деген жауапкершілік деген сезімін ұлғайтып, əлеуметтік белсенділігін
дамытады.
Қазіргі уақытта қоғам тарапынан жалпы білім беретін мектепке жаңа талаптар қойылып
отырғаны белгілі. Өйткені адамның табысты өзін-өзі жүзеге асыруы оның білімділік деңгейімен
айқындалады. Бұл туралы өз Жолдауында ел Президенті əрқашан да ерекше айтып отырады. Соған
байланысты қазақстандық білім беру жүйесін жаңартудың бірінші кезектегі міндеті болып білім
берудің заман талаптарына жауап беретін сапасын қамтамасыз ету болып табылады.
Бұл мəселеге «Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005–2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында», «Қазақстан Республикасында Техникалық жəне кəсіби білім
беруді дамытудың 2008–2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында», тағы да басқа
нормативтік құжаттарда баса көңіл бөлінеді. Мəселен, «Қазақстан Республикасында Білім беруді
дамытудың 2005–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты міндеттері ретінде
халықтың барлық жіктерінің сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету, білім беруді басқаруды
одан əрі демократияландыру негізінде білім берудің ұлттық жүйесінің жұмыс істеуінің нормативтікқұқықтық базасын жетілдіру, қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мəдениетке, адамның
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тəрбиелеу, 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшу,
білім беруді халықаралық стандартты жіктеу ұстанымдарына сəйкес кəсіптік білім беру жəне
кадрларды даярлау жүйесін қайта құрылымдау, экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті
жəне бəсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын арттыру, білім беру процесін оқу-əдістемелік
жəне ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру, көп деңгейлі үздіксіз білім беру жүйесінде мемлекеттің,
қоғамның жəне жеке тұлғаның мүдделерінің теңдестігін қамтамасыз ету т.б. көрсетілген.
Бұл құжаттарда мектепке қойылатын негізгі талаптардың бірі — білім алушылардың белгілі бір
білімдер жүйесін меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге қоғамда өз мəнінде əлеуметтенуге жəне еңбек
нарығында белсенді бейімделуіне мүмкіндік беретін оқушы тұлғасын тұтас дамытуға, оның
танымдық жəне шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға бағытталу болып табылады.
Сапалы білім қоғам дамуының негізгі ресурстары болып табылатынын мойындау білім беруге
деген көзқарасты түбірімен өзгертуге алып келуі тиіс. Ал білімнің жаңа сапалы қасиетін
қалыптастырушы негізгі тұлға мұғалім болып табылатындықтан, оның кəсіби іс-əрекетінің сапасын
бағалаудың маңыздылығы артады. Сол себепті бүгінгі таңда сыни жəне шығармашылық тұрғыдан
санадан өткізу жəне алдыңғы қатарлы педагогикалық жəне ақпараттық технологияларды қолдану
арқылы өзінің іс-əрекетінің мазмұнын жетілдіруге қабілетті мұғалімге деген қажеттілік арту үстінде.
Оқытуды ізгілендіру процесіне, оқушының тұлғасын тұтас қалыптастыруға, оның құндылығы
мен қазіргі қоғам үшін қажеттілігін мойындауға бағыттала отырып, оны ең алдымен мұғалім
қалыптастыратынын естен шығармауға тиіспіз.
Жаңа білім беру парадигмасының талаптарына сəйкес педагог іс-əрекеті баланың əлеуетті
мүмкіндіктерін анықтауға жəне оны одан əрі жетілдіруге жағдай жасауы тиіс. Осыған байланысты
оның жалпы жəне кəсіби мəдениетіне қойылатын талаптар күшейе түседі.
Жоғары білім беру жүйесінің негізгі мақсаты осы заманғы білім беруге негізделген сапалы
кəсіби білім беру арқылы біліктілігі жоғары жəне бəсекелестікке қабілетті маман даярлау болып
отырған жағдайда болашақ педагогтарды бейіндік мектеп жағдайында жұмыс істеуге даярлау
мəселесінің көкейкестілігі артып отыр.
Психологиялық-педагогикалық білімдердің дамуының қазіргі деңгейі басқа оқу орындарындағы
тəрізді жоғары оқу орнында болашақ кəсіби оқыту педагогы даярлықтарының мазмұнын жетілдіруді
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көздейді. Ақпараттар легі өте көп болғандықтан, бүгінгі таңда мамандарға өмір бойына жететін терең
білім беру мүмкін емес. Сондықтан білімді барлық өмір бойына алу емес, керісінше, өмір бойы білім
алу қажеттілігі туындайды. Бұл жоғары мəдениетті, шығармашылық тұрғыдан ойлай алатын,
жаңашылдыққа құштар мамандарды даярлау барысында іске асырылуы тиіс. Мұның өзі кəсіби білім
беру барысында кəсіби іс-əрекеттің негізгі ерекшеліктерін есепке алуды жəне оларды тиімді
пайдалануды қажет етеді.
Бейіндік мектеп жағдайында кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлаудың ғылыми
деңгейін көтеру іргелі ғылымдардың жаңалықтары негізінде жүзеге асырылады, сондықтан нақты
мамандықтың қағидалары осы ғылымдардың заңдарына сүйенуі керек. Сонымен кəсіби даярлық
мазмұны, ең алдымен оның негізділігін білдіреді, яғни мамандардың жалпы ғылыми даярлығын
жетілдіруді талап етеді.
Сонымен, болашақ кəсіби оқыту педагогының даярлығын үнемі жетілдіріп отырудың қажетті
шарты жоғары оқу орындарынан шығатын маманның қоғамның талаптарына сəйкес келуі болып
табылады. Қазіргі кезде қоғамдық-саяси ойлаудың қарқынды дамуы кəсіби білім беру жүйесінде
үнемі жаңа идеяларды іздестіріп отыруды жəне оның үздіктерін таңдап алуды міндеттейді.
Сондықтан қоғамдық қатынастар саласындағы жаңалықтар мамандарды оқыту мазмұнында көрініс
табуы тиіс, ал кəсіби білім беру мазмұны қоғамның жаңару перспективасына сай жүзеге асырылуы
тиіс.
Бүгінгі жағдайда қоғамға қандай адамдар қажет? Жалпы қоғам сұраныстарын талдау қоғамның
өзгермелі өмір жағдайларына, экономикалық даму қарқынына тез əрі жылдам бейімделе алатын
білімді, ұтқыр, шығармашыл, бастамашыл, өзін-өзі жетілдіруге мүдделі жəне қабілетті адамдарды
қажетсінетінін көрсетеді. Осындай тұлғаларды қалыптастыру сөзсіз үлкен, сапалы өзгерістерді керек
ететін білім беру жүйесінің алдына қойылатын ең басты міндет болып табылады.
Осы айтылғандардың барлығы бізге жоғары оқу орындарында болашақ кəсіби оқыту педагогын
бейіндік мектеп жағдайында кəсіпкерлік іс-əрекет негіздерін оқытуға даярлау қажеттілігін
дəлелдейді.
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С.А.Кипшаков, И.С.Утебаев, А.И.Сыздыкова

Подготовка будущих педагогов к обучению основам предпринимательской
деятельности в профильной школе
В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих педагогов к обучению основам
предпринимательской деятельности в профильной школе. Эта проблема наиболее актуальна, так как
сегодня осуществляется переход к профильному обучению на высшей ступени общего образования.
Авторами проанализированы виды предпринимательской деятельности, раскрыты значения понятий
«профильное обучение», «профильная школа», выявлены способы разработки содержания некоторых
актуальных направлений по организации предпринимательских основ в профильной школе.
The questions of preparation of the future teachers to training of bases of enterprise activity at profile school
are considered in this article. This problem is most actual, as transition to profile training at the higher step of
the general education today is carried out. Kinds of enterprise activity are analysed. Values of concepts
«profile training», «profile school» are opened. Ways of working out of the maintenance of some actual
directions on the organisation of enterprise bases at profile school are revealed.
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Шетел тілін оқыту үдерісіндегі студенттердің оқытушымен
сабақтан тыс өзіндік жұмысын ұйымдастыруы
Мақалада жоғары оқу орнында студенттердің оқытушымен бірге сабақтан тыс өзіндік жұмысын
ұйымдастырудың жолдары қарастырылған. Авторлар студенттер орындайтын өзіндік жұмыстарының
сан алуандығын баяндап, бұл оқыту түрін білім беру үрдісінің ажырамас бөлігі, оқыту əдісі оқуғылыми таным тəсілі болып табылатынын айқындаған. Оқыту үдерісін ұйымдастыру түрі сабақ екенін
есепке ала отырып, өзіндік жұмыс тұлғаның белсенділігін жандандыру түрі, жоғары оқу орнын
бітірушінің оқу-танымдық іс-əрекетінен жеке кəсіптік іс-əрекетке көшуіне жағдай жасайтын құрал
болып саналатындығын атап өткен.
Кілтті сөздер: шетел тілін оқыту, студенттердің оқытушымен сабақтан тыс өзіндік жұмысын
ұйымдастыру, оқыту əдісі, оқу-ғылыми таным тəсілі, білім беру жүйесі, аудиториядан тыс өзіндік
жұмыс, оқу-əдістемелік кешен, кəсіптік іс-əрекет, несиелік оқыту технологиясы.

Қазіргі уақытта еліміздің білім беру жүйесінде білім беру құрылымын оңтайландыруға
бағытталған жəне нарықтық қоғам құру талаптарына толық сəйкес келетін өзгерістер болып жатыр.
Қазақстандағы ондаған жылдар бойы қалыптасқан дəстүрлі білім беру үлгісі елімізде жəне бүкіл
əлемдегі болып жатқан аса зор жəне шапшаң коғамдық-экономикалық өзгерістерге ілесе алмауының
мүмкіндігі күн өткен сайын ерекше сезілуде. Бүгінгі күні коғам білім беру жүйесінен жан-жақты
дамыған, өздігінен жұмыс істей алатын, ерекше жағдайларда əрекет жасай алатын жəне үздіксіз білім
алуға талабы бар жастарды дайындауды талап етуде.
Қазакстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халыққа жолдауында (Қазақстан –
2030) мемлекетіміздің стратегиясының аса маңызды бағыттарының бірі бүкілəлемдік қоғамдастықта
Қазакстанның орнын анықтайтын білімді кадрлармен камтамасыз ете алатын білім жүйесі екенін
жəне оны жан-жақты дамыту керектігін атап өтті. Елбасы 2010 жылғы Жолдауында заманға сай білім
алуға жəне озық технологияларды игеруге мүмкіндік беретін білім берудің тиімді инфрақұрылымын
жасауды аяқтау керектігін баса айтты. Демек, жоғары мектеп алдында үздіксіз білім алу жағдайында
шығармашылықпен жұмыс істей алатын жастарды тəрбиелеу мəселесі бірінші кезекте тұр.
Белсенді жəне шығармашылықпен жұмыс жасайтын болашақ маманды жан-жақты даярлау
мəселесін шешудің тиімді жолдарының бірі жоғары оқу орындарында студенттің өзіндік іс-əрекетін
жетілдіру жəне тұлғаның өздігінен шығармашылықпен жұмыс жасай білу қабілетін дамыту болып
14

Вестник Карагандинского университета

Шетел тілін оқыту…

отыр. Білім aлy үдерісіндегі дербестікке жəне өздігінен оқу іс-əрекетімен айналысу мəселесіне
Я.А.Коменский, Ж.-Ж.Руссо, ұлы Абай Құнанбаев, Шəкəрім, қазақтың педагогтары Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев сияқты халқымыздың зиялылары назар аударды. А.И.Герцен жəне
Н.Г.Чернышевский оқу үдерісіндегі өзіндік іс-əрекеттің рөлін атап өткен. Ғылыми əдебиеттердің
қорытындысына сүйенер болсақ, студенттердің өздік жұмысының басты мəні өздік жұмыстарды
басқару жолын анықтау, сабақтың дидактикалық мақсатын анықтау арқылы анықталады екен. Осы
жерден бастап өздік жұмыстың түрлі тұжырымдамасы анықталады. Кейбір авторлар оны
аудиториялық сабақтарда қолданылатын оқытудың əдісі немесе жолы деп қарастырса, кейбір
авторлар оны оқыту сабақтарын ұйымдастырудың түрі ретінде қарастырады, ал үшінші бір авторлар
тобы оны оқу қызметінің түрі деп қарастырады 1.
И.А.Зимняя шетел тілдерін оқыту əдістемесінде өздік жұмыстың үш түрін бөліп алып
қарастырады: аудиториялық сабақ уақытында, лабораториялық жұмыс барысында жəне
университеттен тыс уақытта. Аталған өздік жұмысының тек соңғы түрін ғана аудиториядан тыс
жұмыс ретінде өте жиі қарастырады. Шетел тілдерін оқытудың көзқарасы тұрғысынан қарайтын
болсақ, ұсынған түсініктің анықтамасын атап өту керек. Зимняяның айтуы бойынша, кең мағынадағы
оқытушымен бірлесе отырып ұйымдастырылған өздік жұмысы дегеніміз — бұл студентке
оқытушымен берілген немесе студент өзі өңдеген бағдарлама бойынша аудиторияда жəне
аудиториядан тыс жұмыстармен қатар ұйымдастырылатын қызмет түрі 2.
«Аудиториядан тыс өздік жұмыс» түсінігіне неғұрлым толық анықтама берген В.М.Шур
болатын, оның тұжырымдамасы бойынша: «аудиториядан тыс өздік жұмысы дегеніміз — бұл, бір
жағынан, студенттердің өздігімен үйде немесе оқытушының басқаруынсыз лабораториялық жұмыс
барысында орындалатын жəне, екінші жағынан, оқытушының қадағалауымен немесе оның үнемі
кеңес беруімен жүргізілетін студенттердің өздік жұмысы» 3.
Сонымен, жоғарыда аталған түсініктерге жəне өздік жұмысының көшірме, жартылай
шығармашылық жəне шығармашылық деп аталатын үш деңгейіне сүйене отырып, оқытушының
басқаруымен шетел тілдерін оқытатын жоо студенттерінің өздік аудиториядан тыс оқу жұмыстары
дегеніміз — бұл өз бетімен жұмыс жасаудың өте жоғарғы деңгейінде оқытушының қатаң
басқаруымен университетте жүргізілетін оқытудың бір түрі. Бұл жерде ең басты шартты қарымқатынас жəне қарым-қатынасты сипат назарға алынады.
Студенттердің оқытушымен қатар, сабақтан тыс өздік жұмысының аудиториядағы сабақпен өте
тығыз байланысын да атап өткен жөн, себебі бұл байланыс студенттерді аудиторияда тіл бойынша
берілген тапсырмаларды өте жоғарғы деңгейде орындауға дайындайды.
Қорытындылай келгенде, студенттердің оқытушымен қатар, сабақтан тыс өздік жұмысы да,
аудиториялық сағаттарда да бір ғана тапсырманы шешуге бағытталған, яғни студенттерді қарымқатынасты тіл қызметіне үйретуге байланысты, тапсырмаларды шешуге үйрету.
Өздік жұмысты зерттеген ғалымдардың өздері-ақ бұл үдерістің мұғалімнің жетекшілігімен
құрылуы қажет екендігін анықтайды. Олар А.А.Алхазшвили, Т.Л.Батура, А.Л.Бердичевский,
Г.И.Гонтарь, Л.А.Грачева, Л.И.Деревская, И.А.Зимняя, Н.И.Корчак, А.А.Леонтьев, А.С.Лурье,
Р.К.Миньяр-Белоручев,
О.З.Михайлова,
Г.В.Рогова,
Е.П.Кириллова,
Ф.М.Ролкова,
Л.А.Спиридовская, Н.В.Чайковская, С.Ф.Шатилов сынды ойшылдар. Атап айтсақ, оларда
психологиялық-педагогикалық, əдістемелік сипат болады жəне олар бір-бірімен өте тығыз
байланысты. Сондықтан оларды өзара қатынас жағынан қарастырған жөн. Сол кезде оларды үлкен
екі топқа біріктіру мүмкіншілігі болады.
Бірінші топқа психологиялық-педагогикалық жəне əдістемелік жоспардағы жағдайлар, яғни,
тікелей студенттердің оқу үрдісімен байланысы жатады. Ол мынадай: коммуникативті бағыт, яғни
шетел тілін оқу қарым-қатынас құралы, соның ішінде педагогикалыққа; С.Ф.Шатилованың
концепциясы бойынша, жаңа материалдармен жұмыс кезеңін есепке алу, оқу материалдарының
бағдары негізіңде шетел тілін меңгеруге арналған жаттығулар, ауқымды қолданысқа ие болған
педагогикалық түр «өзін дайындау» секілді жеке жəне ортақ кеңес, сұхбаттама мен сынақ
тұлғалықтың орындалуы мен оқудың дифференциациясына себепкер, оқытылушы өзінің бейіміне,
тəжірибесіне жəне өзіндік ерекшеліктеріне тəн ұжымдық жұмыста өз орнын табады. Сонымен қатар
көшбасшы студенттің өзіндік жұмысына деген қызығушылық қарым-қатынас бірте-бірте сай
қызметке жəне оқып үйренуі белсенді емес студенттерге көңіл аударуға мүмкіндік береді.
Екінші топ студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысы шартына сай
мұғалімнің спецификалық қызметінің ашылуына бағытталған рөлі тек берілген қызмет материал
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түріне сəйкес іріктеумен ғана шектелмейді, сонымен қатар студенттердің басқару ұйымы қызметі
өзіндік жұмыс ахуалы үшін жағымды жасалған. Оқытушы кеңесші жəне байланыс кезінде əріптес
болуы мүмкін, əсіресе жағдайлық-рөлдік жəне іскерлік ойындар кезінде ерекше көрінеді. Ол
студенттерге толық өзіндік жұмысты игеруге көмектеседі (ақпараттық, танымдық, коммуникативтік
жəне ұйымдық).
Негізінен студенттердің өздік жұмысы, яғни оның бастапқы ұйымдастыру сапасы, оқытушы мен
студент арасындағы сан алуан түрлердегі əрекеттестіктерде көрініс алады, ол ұйымдасқанпедагогикалық нысанда жүргізіледі. Осыдан жеке, қос жəне ұжымдық нысандағы жұмыстардың
құрамы мен мүмкіндіктері, оның өзара көмектесу мүмкіндігін туғызатын көрсеткішті, сонымен қатар
өзіндік аудиториядан тыс типтік нұсқа құрылымының сабақтары анықталады.
С.Ф.Шатилованың көзқарасы бойынша, студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік
жұмысындағы жаңа материалды өту барысын 3 кезеңін қарастыруға болады: ұйғарынды-таныс,
ахуалды-стереотиптік, стереотиптік-нысанды. Негізі осы кезеңнің барлығы студенттердің
оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмыстарда қолданады. Ол сөйлеу іс-əрекетінің түріне немесе
тілдің аспектісіне байланысты. Негізі болып атқарушы кезеңі маңызды болады, ол мақсатқа, əдіске,
оқытуға, ұйымдасқан-педагогикалық нысанға, тəртіптік жұмысқа жəне түрлі амалдарға тəуелді
болады. Студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысының жетекші оқытушысына 3
үлгілі амалы бар: лингвистикалық (ұйғарынды карточканы құрау, жаңа сөздер негізінде сөздікте
құралған; коммуникативтік сөйлеу) жатталған сөздерді қарым-қатынас үдеріс қолдану, лингвоəдістік) оқушыларға қандай бір құбылысты түсіндіру. Олардың шешімі əр түрлі қарым-қатынас
тəртіпте бола алады: О-Т-С; С-С; С-Т; С ¹-С ²-С³; ОТ¹-ОТ², яғни О — оқытушы; С — студент; Т — топ.
Аудиториядан тыс оқыту кезіндегі студенттің қызметін 3 кезеңге бөлген: таныстыру, жаттығу
жəне қолдану. Солардың əрқайсысына бақылау қажет. Студент өзара əрекеттесуді қай тəртіппен жəне
сөйлеу қызметінің қай түрі немесе тіл тұрғысы студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік
жұмысына басым болады; студенттер тиімді қабылдаулар əдісін шетел тілді оқуда қолданады 4.
Студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысының тапсырмалары
дифференциалданған, олар шетел тілдерді оқитын студенттердің дайындықтарын əр түрлі дəрежеде
есепке алады жəне оқыту құралдар көмегімен беріле алады.
Студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысы кезінде студенттер тек жеке түрде
емес, сонымен қатар қос, яғни екеуі бірігіп, сол сияқты кішігірім топта жетекшімен жəне
оқытушымен өз білімдерін, тəртіптерін көздете алады, мəселен, өз істерін қадағалай білу жəне өз
жора-жолдастарының білулерін ұйымдастыра алу жəне түзете білу, білімдерін бағалай алу жəне т.б.
Студенттердің оқытушымен атқаратын жетекші өзіндік жұмысында сөйлеу іс-əрекеттерінің
айтылым сияқты түрлері жəне де оқылым, оның лексикалық сөйлеу аспектісімен, орфографиялық
жазудағы (диалог, монолог) жүзеге асады. Білімділік дағдыларын арнайы талдау сөйлеу ісəрекеттерімен тіл аспектілерінің меңгеруге бағытталу жаттығулар жеке дара жүзеге аспайды. Бұл
зерттеу көрсетіп отырғандай, осы сұрақтарға жауапты студенттердің оқу үрдісінен тыс атқаратын
өздік жұмыстары қамтамасыз етеді.
Студенттердің оқытушымен атқаратын жетекші өзіндік жұмысымен байланысты оқытушының
студенттермен жүргізетін сабақ кіріспе дəріс түріндегі əңгіме арқылы басталады. Оқытушы білім
алушылардың назарын алдағы тұрған жұмыстарын аудара отырып, сол пəнге деген мотивациялық
ынтасын оятады. Бұл студенттерді алдағы атқарылатын іс-əрекетпен қарапайым таныстыру емес,
тілді жоғары деңгейде меңгеру үшін оның мəнін тереңірек түсіндіру болып табылады 5.
Бұдан кейін студенттердің аудиториядан тыс білім алуы өздік жұмысын жалғасын тауып сол
материалдарды аудиторияда өткізілетін сабақтарды пайдалана бастайды.
Студентттер лексиканы дамыту сабақтарында дербес түрде жаңа материалды қабылдайды,
тілдік, контекстік сөздік немесе арнайы оқу құралдардың көмегімен жаңа материалды ұғынып,
талдайды, семантика жағынан қиын сөздерді сөздік дəптерге жазып алады. Олар өзбетінше
ұсынылған оқыту əдістерін пайдаланып, жаттығулар орындайды, кілттердің негізінде өзін-өзі түзеу
мен бақылау жүргізеді, кішігірім топтарға бөлінеді, топтың көшбасшылары жаттығуларды орындауға
жолдастарын бағыттап, өзінің жəне олардың қателерін түзейді.
Диалогтық тіл бірінші курста жетекші болғандықтан, сөйлеуден студенттердің оқытушымен
қатар сабақтан тыс өздік жұмысы негізінен диалогтық сөздің дамуына бағытталған. Оқудың бұл түрін
сөйлеудің жаттығу деңгейіне арнауға болады (диалогты фразалық бірлік ретінде үйрету жəне əр түрлі
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типтегі бүтін диалогтарды үйрену). Бір сөзбен айтқанда, бұл жұмыс жүйелендірілген жəне шартты
үйретілмеген тілдермен жұмыс істеуге бағытталған.
Өз сөзінде фразаларды қолдану үшін, студенттер дербес түрде мəтіндерден ақпаратты алады;
диалогты сахналау мақсатында дербес түрде оның сызба нұсқасын салады; кейбір сөздерге сүйеніп,
тілдік жəне сөздік материалды активтендіру, сонымен қатар қарым-қатынас формуласымен диалогсұрауды өзбетінше өткізу мақсатында диалогтарды құрайды; өзбетінше тақырыпқа сай суреттерді
іздестіреді, тірек сөздердің тізімін құрап, солардың көмегімен суреттерді сипаттайды, өзбетінше
жұптағы студентпен сөйлеп, оның сөзін бағалайды. Осы сабақта студенттер рөлдік ойындарға
дайындалады. Бір-бірімен ғана емес, сонымен қатар оқытушымен бірге əрекеттесіп, кейіпкерлердің
атын ойдан шығарады, болашақ əрекеттін негізі болатын рөлдерді микробөлшектерге бөледі 6.
Сөздік диалог (монолог) түріндегі айтулардың дамытудағы өз бетінше сабақтан тыс оқулардың
жетекші факторы осы жұмысты жүргізетін диалогтық тілді құрастыратын деңгей мен жұмыс
формалары болып табылады. Осыған орай осындай сабақты өткізудің үш түрін ажыратады (дыбыс
жазудың негізінде, баспа өндеуінің көмегімен, экрандық құралдардың көмегімен).
Тыңдау студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысында бірінші курс
студенттерге сөйлеу мен тындаудағы қиындықтарды жоюға мақсатталған арнайы жазуларды қосу
қажет. Бұндай аудиомəтін арнайы жазылып, белгілі бір нақты оңдеулерден өтеді, лексикалық
қиындықтың кейбір бөлшектері ғана сақталып, тілдік дамуына бағытталады. Аудиомəтіндер əр түрлі
сипаттағы əңгімелерді қамтиды. Техникалық құралдарды қолдану жағынан тыңдаудағы
студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысының екі түрі ажыратылады: біріншісі —
дыбыс жазулардың негізінде, екіншісі — экрандық құралдардың көмегімен. Осындай сабақтың негізі
тындауды дамыту мақсатын (тыңдауға дайындық, оны дамыту дағдылары), типтік жаттығуларды,
педагогикалық-ұйымдастыру түрлері, жұмыс тəртібін есепке алу болып табылады.
Типтік сабақты аудару кезіңде студенттер өзіндік жазба енгізе отырып, керекті ақпараттар
іздеумен айналысады, сондай-ақ сөздікпен жұмыс істейді. Аталмыш тапсырмалар өзімен бірге
дифференциалды түрдегі тілдік дайындықты қоса алады. Топтың ішіндегі студенттердің нашар
естудің қабілетіне байланысты аударылатын мəтін оларға баспа түрінде беріледі. Мəтінде тілдік
мақсаттық түрде индивидуалды, жеке дара, өзіндік жұмысынан кейін кішкене топтық мəліметпен
айырбас мақсатына сүйене отыра, оқытушы үлгерімі жақсы студенттермен өзекті мəселе төңірегінде
кішігірім отырыс ұйымдастыруына болады. Дəріс оқыту залында жүретін сабаққа студенттер жаңа
ақпараттарды қолданумен ғана қоймай, студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өзіндік
жұмысы түрінде сөйлеудегі материалдық құндылықтарды алу, олар «репортаж, хат, сұхбат» болып
табылады.
Оқу бойынша өзіндік дəріс залынан тыс оқуға қатысты белгілі бір тарапта қызығушылық
танытылады, уақыт факторын ескере отыра, рационалды танымдық оқытуға баулу. Бұл оқытудың
түрі əрі қарай алдына өзіндік əдебиет оқытуға дайындық ретінде қаралады. Өйткені бұл əрекет
болашақ өз ісінің мамандары — мұғалімдерге жəне əлеуметтік-мəдени тарапта қажет. Студенттердің
оқытушымен қатар сабақтан тыс өзіндік жұмысы бойынша объектісі кіріспе оқуынан басқа орта
мектептерге арналған оқу-əдістемелік кешеннің мəтіндері де болуы мүмкін. Дəріс залынан тыс оқыту
сабақтарын жүргізу екі нұсқа бойынша жүзеге асырылады:
1. Баспа түрдегі мəтіннің арнайы дайындалған оқытушының шығармасы.
2. Оқу-əдістемелік кешен мəтіндерінің орта мектеп оқушыларына қатынасуын қарастырады (дұрыстай
келгенде, кəсіби бағдардағы тапсырмаларды дұрыс орындау).
Бір жылдық оқытудың аяғына қарай олар каллиграфиялық түрде дұрыс жаза білулері тиіс,
əдістеме бойынша дұрыс дəптерлеріне жаза білу, көру қабілетімен қателіктерді қабылдап, оларды
жөндей білу еріксіз қабылданады.
Алға қойылған мақсатқа жету үшін əр түрдегі диктант түрі жүргізіледі, сонымен қатар
тапсырмалар дайындалады. Тексеру əрекеті — өзін-өзі бақылау, кілтті сөздер бағыты бойынша өзінөзі тексеру. Студенттің қызметі баспа түріндегі экрандағы мəліметтер жоо мен мектепке қатысты
тақырыптағы фотожазбалары осы бағыттарда ағып өтуі мүмкін. Үш түрлі бағыт ұсынылған:
1) оқу баспа түріндегі жұмыстар;
2) фото-жазбалардың көмегімен іске асатын студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс
өзіндік жұмысы;
3) жұмыс экрандағы мəліметтермен бейнелеудің көмегімен іске асатын жұмыстар.
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Бұндай жұмыстар жазба жұмысының дұрыс іске асуына, яғни, студенттердің оқытушымен қатар
сабақтан тыс өзіндік жұмысының графика жəне орфография бойынша дұрыс ұйғара білуін алға
қояды.
Тақырып бойынша барлық жұмыс студенттердің оқытушымен қатар сабақтан тыс өзіндік
жұмысының сынақпен қорытындыға келеді, студенттерге бұл тарапта оқытудың əрбір тақырыбын
өте келе ескеріледі. Тақырып барысында студенттердің алға қойған мақсаттары коммуникативті
сфера бойынша жұмысты тақырыптың сонына дейін толық меңгеру (жоғарыда айтылған əдісті
І-курсқа арналған жаңа «Неміс тілі» оқулығының авторы А.Л.Бердичевский пайдаланған) болып
табылады.
Сынақ кезінде студенттер өзін жəне өзінің жолдастарын бағалай отыра, жеке, жұптарда жəне
көшбасшысы бар кішігірім топтарда жұмыс жасайды. Олар екі түрлі бағаны қолданады:
«қанағаттанарлық» жəне «үздік» (тапсырманың күрделілігіне байланысты) 7.
Теориялық мағлұматтарды негізге ала отырып, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің шетел тілдер факультетінің I-курсының 2009/2010 оқу жылындағы тəжірибелік
оқыту негізінде жасалған өңделген əдістеменің тексерісін жорамалдадық.
Негізгі тəжірибелік оқытудың алдында барлайтын оқыту болды, оның мақсаты — кейбір
оқытудың əдістері, формалары мен құралдардың қолданылуының тиімділігін анықтау. Сонымен
қатар студенттермен, оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік жұмысын ұйымдастырудың ауызша
жəне жазбаша тəжірибе кезінде I-курс студенттерінің əрекетін тексеру болып табылады.
Барлау оқыту кезінде 10 адамнан тұратын екі топта үш сабақ өткізілді: тыңдалым, сөйлеудің
лексикалық аспектісі, диалогтік жəне монологтік сөйлеудің дамуы бойынша. Бейнефильмінің
түсірілімімен қоса өзге де материалдарды оқытушы дайындады. Бұның нəтижелерін талдау I-курс
студенттері оқытушымен басқарылған, студенттермен оқытушымен қатар сабақтан тыс өздік
жұмысын ұйымдастырудың берілген жүргізу əдіснамасына оң көзқарас танытқанын көрсетті, кейбір
жеке мəтіндердің оңайлатуына мамандандырылған жаттығуларының қосылуымен, оқытудың ең
тиімді əдістерін жəне студенттердің өзара ықпалдастығының тəртіптерін анықтау бойынша
ескертулер есепке алынды.
Оның ұйымдастырылуы үшін студенттердің еске сақтау типтерін анықтауға мүмкіндік беретін
арнайы тестілеу өткізілді (К.И.Бычкованың əдістемесі бойынша) жəне де оқу деңгейін анықтады
(Ю.А.Веденяпиннің əдістемесі бойынша).
Қазіргі таңда Қазакстанның көпшілік жоғары оқу орындарында жаһандану үдерісінің
талаптарына лайық пайдаланылып жүрген ереженің мазмұнын талдай келе, біз мынадай
корытындыға келдік.
Біріншіден, жанр оқу жүйесінің демократизациялану мен гуманизациялануға бағытталғандығын
көрсетеді. Екіншіден, несиелік оқу жағдайындағы оқу үрдісінің бұрынғы дəстүрлі жүйеден
педагогикалық-психологиялық тұрғыдан қарағанда ұйымдастырылуы, оқу-əдістемелік, бақылау жəне
қадағалау жүйесінің мүлдем басқаша екендігін байқатады. Үшіншіден, оқу үрдісінде бұрын-сонды
аса мəн берілмеген оқытушы мен студенттің, студент пен студент арасында сенім мен
ынтымақтастық, диалогтық жəне мəдени қарым-қатынастың қажеттілігін анғартады. Төртіншіден,
оқу үрдісінде студенттерге қойылатын талаптардың жан-жакты екендігін байқауға болады, атап
айтқанда, студенттерді өздігінен іздене білуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыландыратын
жүйе болып табылады. Бесіншіден, оқу үрдісінің субъектілерінің атқаратын қызметіне байланысты
жаңаша атауларын көрсетеді (мысалы, оқытушы-тьютор, эдвайзер, офис-регистратор жəне т.б.).
Несиелік оқыту жағдайында студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың
педагогикалық шарттары проблемасы төмендегідей қорытынды мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік
берді:
 бүгінгі қоғамның əлеуметтік-саяси, экономикалык жəне рухани дамуы болашақ мамандардың
білім сапасын түпкілікті өзгертіп жақсартуды талап етеді;
 зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми еңбектерге, оқу-əдістемелік əдебиеттерге жасалған
талдаулар «өзіндік жұмыс» ұғымының мəні мен мазмұнын анықтауға септігін тигізіп, өздігінен
орындалатын жұмыстарды ұйымдастырудың теориялық негіздерін айқындайды;
 студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарының педагогикалык жүйесін оқу іс-əрекетінде
арнайы ұйымдастыру кредиттік оқыту үдерісін жетілдірудің негізгі шарты болып табылады.
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Г.Н.Рамашова, Т.С.Тулеуова

Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов
под руководством преподавателя в процессе преподавания иностранного языка
В статье рассматривается самостоятельная внеаудиторная учебная деятельность студентов под
руководством преподавателя на первом курсе языкового факультета с использованием различных
форм работы (индивидуальных, парных, групповых, коллективных) с учетом метакогнитивных
процессов обучающихся. Авторами сделана попытка раскрыть сущность понятия самостоятельной
работы, которая даёт студентам возможность развития и совершенствования навыков и умений
иноязычной речи, а также повышения уровня владения общением, в том числе и педагогическим.
The article deals with individual outside the classroom academic work of students under the guidance of a
teacher in the first year of language faculty with using various forms of work (individual, pair, group and collective) and also with the met cognitive processes of students. The authors have attempted to reveal the essence of the concept of independent work, which gives students the opportunity to develop and improve the
skills of foreign speech, as well as increased ownership of communication, including teaching.
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Г.К.Тлеужанова, Д.Д.Шалдыбаева
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Студенттердің ғылыми-зерттеу мəдениетін қалыптастыру мəселелері
Мақала студенттердің оқу-танымдық қызметін одан əрі дамытын, теоретикалық білімдер мен
практикалық дағдылар жүйесінің құратын, өз қызметін жобалау жəне жорамалдаудың ең маңызды
құралы ретінде қазіргі заманғы ғылымға деген қарым-қатынасты қалыптастыруға көмектесетін,
сонымен қатар ізденіс белсенділігінің функционалдау нəтижесінде туатын жəне зерттеу қимыл ісəрекет негізінде құралатын интеллектуалды-шығармашылық қызметінің ерекше түрі деп
қарастырылатын ғылыми-зерттеу мəдениетіне арналады.
Кілтті сөздер: студенттердің ғылыми-зерттеу мəдениетін қалыптастыру, тұлға, мəдени қызмет, оқузерттеу қызметі, ғылыми-зерттеу қызметі, кəсіби құзыреттілігі, мақсатқа жету тəсілі.

Мəдениетті тұлғаны тəрбиелеуде қажетті жəне жеткілікті жағдайларды шығару компонентінде
ғылыми ойлаудың жоғары мəдениеті өзін-өзі тану, өзін-өзі іске асыру, жеке тұлғалар арасындағы
ғылыми диалог жоғары оқу орнындағы білім сапасын жетілдірудің басым стратегиялардың бірі.
Стратегиялардың іргетасы жоғары оқу орнының оқу үрдісінде студенттердің оқу-зерттеу жəне
ғылыми-зерттеу қызметін тəрбиелеу мəдениеті болып табылады.
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Осыған байланысты «мəдениет» жəне «қызмет» категорияларын толық қарастырған жөн.
«Мəдениет» жəне «қызмет» категориялары бір-бірімен тығыз байланысты. «Мəдениет» ұғымын
зерттейтін болсақ, зерттеушілер мəдениет бұл қызмет емес, ол оны жүзеге асырудың тəсілі болып
табылады деп пайымдайды. Жеке тұлғаның зерттеу мəдениеті өзіне сəйкес қызметінде жүзеге
асырылатын болса, зерттеу мəдениетін талдау кезінде «қызмет тəсілін» нақты ұғым ретінде қарау
оның ғылыми-зерттеу қызметіне дайындығын көрсетеді.
Ғылыми əдебиетте кез келген қызметтің циклі жалпыланған схема ретінде көрсетіледі: «мақсат
— құрал-жабдық — нəтиже». Мақсат зерттеу мəдениеті позициясында əрқашан ғылыми қоғамның
немесе жеке зерттеушінің шындықты анықтау қажеттілігін көрсетсе, нəтиже жаңа білімнің
меңгергенін сипаттайды. Мақсатқа жету тəсілі — зерттеушінің таным объектісімен байланысын
қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеу қызметінің əдіс-тəсілдерінің жиынтығы. Ұйымдастырылған,
қайталанатын ғылыми шығармашылықтың əдіс-тəсілдердің жиынтығы осы қызметке сай келетін
технологияны құрайды [1].
Студенттердің оқу-зерттеу жəне ғылыми-зерттеу қызметінде ғылымдағы тұлға, ақиқат,
шығармашылық, ерік, мəдени-шығармашылық диалог сияқты ізгілік құндылықтарын тұлғаның игілігі
болғанынан бастап қазіргі заманғы интеллектуалды жəне зиялы маманның қабілеттерін саналы түрде
тəрбиелеуді қамтамасыз етеді.
Студенттердің оқу-зерттеу жəне ғылыми-зерттеу қызметі логикалық, интуитивтік, эвристикалық,
рефлексивті, эмпатиялық компоненттердің интеграциясында қаланған шығармашылық өзін-өзі
жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тəрбиелеу тұтасты, қөпқырлы, көпжүйелі, «ашық тұлға —
құндылық — бағыт» жүйесі ретінде қарастырылады.
Əдістемелік, интеллектуалдық, креативті, ақпарат мəдениеті, бір жағынан, студенттердің
күнделікті интеллектуалды жəне креативті белсенділікті қамтамасыз ететін тұлға тəжірибесінің
шығармашылық, зерттеу қызметінің дамуына қажетті жəне жеткілікті жағдай болып табылса, екінші
жағынан, оның нəтижесі жəне ғылыми мəдениеттің жəне өздігінен жетілуін өзін-өзі тəрбиелеудің
тұлғалық негізі болып табылады.
Зерттеушілік қызмет — студенттердің сабақтардағы жəне сабақтан тыс жұмыстағы танымдық
əрекетін ұйымдастырудың тиімді тəсілдерінің бірі. Бұл процесс барысында студенттерде
проблемаларды айқындай алу, түрлі дереккөздерінен ақпарат жинау, бақылау, тəжірибе өткізу,
талдау, салыстыру, салғастыру, болжамдарды талқылау, жалпылауды тұжырымдау жəне тағы басқа
зерттеу қабілеттіліктері мен дағдылары қалыптасады. Ол студенттерде жүйелі ойлауды дамытуға,
проблеманы шешу құзыреттілігін, ақпараттық жəне тіл табыса алу білу біліктерін қалыптастыруға
жағдай жасайды [2].
Осыған орай ғылыми-зерттеу жұмыс оқу материалын зерттеу, семинар сабақтарында сұрақтарды
талқылау, əдебиетті таңдау, қызықтыратын мəселенің теориясын зерттеу, құралдарды талдау жəне
тəжірибе болып табылады.
Ғылыми-зерттеу жұмысы кезінде студенттерде кəсіби қызығушылық, өз жұмысының нəтижесі
үшін жауапкершілік, өзін-өзі талдау жəне өзін-өзі дамыту қалыптасады. Олар нормативті жəне
əдістемелік əдебиетпен жұмыс істеуді үйренеді жəне ғылыми ізденіске қызығушылық дамиды.
Жұмыстың нəтижесі келесі факторларға тəуелді:
 өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға, мақсатты қоя білуге, жоспарлауға, қойылған
міндеттерге жетуге, жұмыс барысын талдауға, өз жұмысын сынай білуге;
 мотивацияның дамуына, өз білімін кеңейтуге, нақты мəселені зерттеуге;
 оқу процесінің ғылыми-зерттеу элементтерімен толтыруға;
 жалпы жəне кəсіби білімінің тереңдігіне;
 еңбексүйгіштікке, мақсаттылыққа, белсенділікке, саналылыққа, өз пікірін қорғай алуына [3].
Демек, оқу процесіне студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын енгізу ғылыми-зерттеу
қызметінің эффективтілігін күшейтеді. Зерттеу бағыттылығын қалыптастыру студенттің оқу жəне
тəрбиелеу объектіден өзін-өзі оқыту жəне өзін-өзі тəрбиелеу белсенді субъектіге айналуын
қамтамасыз етеді.
Танымал психолог А.Н.Леонтьев айтуынша, тұлғаның өзін-өзі дамытуға қабілеттілігі — «өзіне»
сын көзбен қарау нəтижесі ретіндегі бағыттылығы [4].
Жалпы адамзат тəжірибесі ұғыну, өзінің қызметіне сын бағамен қарау нəтижесінде студент
өзіндік білім қабылдауға үйрену қажет. Сонда ғана тұлға саналы түрде өзіне жəне жеткіліксіз
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элементтерді құрап, əлеуметтік шығармашылықтың субъектісіне айналады деп, сын ойлау
рационалды жəне өнімді болып табылады деген тұжырымды И.А.Колесникова ұсынған [5].
Біздің қарастырып жатқан мəселеміз бойынша студенттердің субъектік өзін-өзі дамыту жəне
өзін-өзі тəрбиелеу динамикасы оқу-зерттеу жəне ғылыми-зерттеу қызмет жағдайында келесі
кезеңдерден өтуді қажет етеді:
 1-кезең: өзінен-өзі білім алу дағдыларын қалыптастыру, рефлексивті жəне эмпатиялық
қабілеттерін дамыту, өзін-өзі ұстау əдістерін оқыту; құндылықты-мотивациялық жəне білім
мен зерттеу қызметінің аясындағы қажеттіліктерді жүзеге асыру; студенттерде оқу-зерттеу
қызметін маңызды жəне мəнді оқиға ретінде қарастыру қабілеттерін дамыту; осы қызметте
өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, өздігінен жетілудегі альтернативті амалдарды іздеу.
Рефлексия жəне эмпатия негізінде өзінің ішкі дүниесіне жəне басқа адамдардың ішкі дүниесіне
қызығушылықты дамыту;
 2-кезең: субъектік шығармашылық негіздерін меңгеру. Бұл кезеңде өзін-өзі жүзеге асыру, өзінөзі дамыту жəне өзін-өзі тəрбиелеу жеке жобаларын құруға мүмкіндік туғызатын оқу-зерттеу
қызметінің құндылықтар мен мəндерді меңгерудегі рефлексияны жүзеге асыратын «субъектік
фон» құрылуы тиіс. Ол үшін құндылық-мəнді субъектік орта құру керек;
 3-кезең: студенттерді кəсіби өзін-өзі анықтау қабілеттерін, болашақ кəсіби ғылыми мəдениетті
жүзеге асырады. Зерттеу қызметінің, мінез-құлықтың, қарым-қатынастың «регулятивті
механизмдердің дамуына» ерекше көңіл бөлінеді;
 4-кезең: оқу-зерттеу, ғылыми-зерттеу қызметінде өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі дамыту, өзінөзі тəрбиелеу жеке үлгілерін практикалық жағына жүзеге асыру. Бұл кезеңде болашақ кəсіби
қызметте белсенді субъектті позициясы дамиды. Құрылған субъект мəн ортада өзін-өзі жүзеге
асыру, мінез-құлықтың, қарым-қатынастың, қызметтің, тұлғалық жетістіктерді өзін-өзі бағалау
жəне олардың динамикасы регулятивтерін толық жетілдіру тиіс.
Сонымен қатар студенттерді өзін-өзі дамыту жəне өзін-өзі тəрбиелеуді қамтамасыз ететін көп
жылғы зерттеулер негізінде жоғарыда айтылып кеткен стратегияларға сəйкес ең эффективті
педагогикалық технологиялар төменде көрсетілген:
 іздеу оқыту технологиясы;
 студенттердің оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру тұлғалық-бағыттық технологиясы;
 шығармашылық өзін-өзі дамыту жəне тұлғалық өсу тренингтері, релаксация, аутотренинг;
 субъект-бағыт зерттеу практикумдары.
Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметінің нəтижесі жүйелілік жəне бірізділік, ғылымипедагогикалық қамтамасыз етілуі, оқытушылардың студенттермен ғылыми-зерттеу жұмысымен
айналысуға дайындығы зерттеу қызметінің мотивациясына тəуелді.
Осыдан келе зерттеу жұмыс мына мақсатпен жүзеге асырылады:
 шығармашылық ғылыми-педагогикалық қызметке мүмкіндік туғызатын студенттерді
тəжірибелік жұмысқа қосу;
 зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларын қалыптастыру;
 студенттерді іздеу зерттеу əдістерін практикалық қызметте саналы түрде қолдануға үйрету [6].
Біздің пікірімізше, зерттеу қызметінде келесі деңгейлерді бөліп көрсетуге болады:
 1-деңгей: шығармашылық жəне зерттеу міндеттері студенттерге рет бойынша жеке
оқытушылар арқылы койылады;
 2-деңгей: зерттеу қызмет жан-жақты дамып, оқу қызметіне енген кезде;
 3-деңгей: зерттеу қызметінің жүйесіне ғылыми мекеме қосылған кезде.
Өткізілетін ғылыми-практикалық конференциялар студенттерде ғылыми дүниетану, ішкі
мəдениет, белсенділік жəне тəуелсіздік элементтерінің дамуына қамтамасыз етеді.
Оны өзіндік мазмұны жəне оқу міндеттерін жүзеге асыратын əдістері бар оқу қызметінің
перспективті формасы ретінде қарастыруға болады.
Конференцияның мазмұны əр түрлі білімнің аясында оқу деңгейінің ғылыми əдісті тануды
жүзеге асырып, оқу міндеттері студенттер, оқытушылар жəне қатысушылар арасында қарым-қатынас
үрдісінде жүзеге асырылады.
Тұтас педагогикалық процесте студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы шығармашылық,
теоретикалық жəне қолданбалы мəселелерді тиімді шешуге қабілетті тұлға ретінде қалыптастыруға
көмектеседі.
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Жоо оқу процесі оқу синтезін, тəрбие, практика жəне ғылыми-зерттеу жұмысын көрсету қажет.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жоо қызметінің жаңа шарттарына сəйкес, көп жылғы
отандық жəне шетелдік білім жəне ғылым интеграция тəжірибесін қолдану, əлем стандарттарының
талаптарына сай мамандарды оқыту негізінде жүзеге асады.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жүйесін ұйымдастыру жəне дамытудың негізгі
мақсаты — жоғары кəсіби білімі бар мамандарды дайындау деңгейін көтеру, кейінгі оқыту
мақсатымен дарынды жастарды табу, жаңа ғылыми-техникалық прогрестің жаңа жетістіктері,
экономикалық ойлау жəне мəдениеттің өркендеуі негізінде жоо, басқа мекемелерді жəне ел
ұйымдарын ғылыми жəне педагогикалық кадрларға толтыру.
Осылайша, біз студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жүйесін ұйымдастыру жəне
дамытудың негізгі міндеттерін анықтадық:
 оқу пəндері жəне студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының интеграциясын қамтамасыз ету;
 студенттердің шығармашылық, ғылыми жəне педагогикалық еңбекке оқу жəне дайындау
бірлігін жүзеге асыру;
 əр түрлі құрылымдармен кəсіби, іскерлік ынтымақтастық;
 студенттік жастардың тұлғалық шығармашылық қабілеттерді ашу жəне жаңарту;
 студенттердің ғылыми қызметке қатысу нəтижесін көтеру;
 ғылыми жəне педагогикалық қызметке қызығушылық танытқан дарынды жастарды іріктеу;
 студенттердің ғылыми-зерттеу қабілеттерін қалыптастыру жəне дамыту;
 болашақ мамандарда: кəсіпорындарда жəне кез келген ұйымдық-құқықтық нысан
мекемелерінде кəсіби ғылыми жұмыс жүргізу, тез бейімделу қабілетін жəне біліктілікті көтеру
дайындығы жəне қабілеттерін қалыптастыру жəне дамыту;
 ғылыми-зерттеу жұмысы дағдысы бар, нақты ғылыми-практикалық шараны құрып жəне
жүзеге асыру қабілеттері бар жоғары білікті жетекшілерді даярлау.
Қойылған мақсатқа сəйкес біз студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарлау мəселесін,
ұйымдастыру жəне жүйелік шешімді қабылдауды қамтамасыз ету үшін оның келесі негізгі түрлерін
ажыратып көрсетуді жөн көрдік:
 оқу процесіндегі ғылыми-зерттеу жұмыс;
 оқу процесін толықтыратын ғылыми-зерттеу жұмыс;
 оқу процесіне параллель ғылыми-зерттеу жұмыс.
Осы жайтта студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі ұйымдастыру формалары болып:
 оқу жоспары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыс;
 сабақ уақытысында ғылыми-зерттеу жұмыс элементтерін қосу;
 диплом жұмысы;
 жеке ғылыми-зерттеу жұмысы;
 ғылыми-зерттеу жұмысын практикада орындау;
 ғылыми рефераттарды тақырып бойынша орындау;
 студенттік ғылыми үйірмелер;
 студенттік ғылыми қоғам;
 ғылыми-практикалық мəселе бойынша студенттік ғылыми топтар;
 семинарларға, конференцияларға, симпозиумдарға, ғылыми жəне оқу-зерттеу жұмысының
конкурстарына қатысу;
 ғылыми-инновациялық қызметке қатысуға тарту табылады.
Студенттердің зерттеу мəдениетін қалыптастыру процесінің нəтижесі ретінде біз төмендегілерді
белгіледік:
 мəселені түсіну;
 гипотезаны шығару шеберлігі;
 оны қорғау;
 ғылыми əдебиетпен жұмыс жасау;
 баяндама, реферат жəне ғылыми зерттеулерді дайындау.
Осыдан кейін студент ғылыми зерттеудің əдістемесіне, үлгілеуге, алынған нəтижелерді талдауға
үйренеді. Соңғы кезең ретінде — ғылыми зерттеу міндеттерінің практикалық жүзеге асуы: алынған
нəтижелерді талдау, қорытындылар жасау, ұсыныстар беру. Барлығы бірге студентте кəсіби
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хабардарлықты жетілдіруге, теориялық білім мен практикалық іскерліктер жүйесін құруға,
диагностика, жобалау, болжау жəне өз жетілгендіктің маңызды құралы ретінде ғылымға деген
арақатынасты қалыптастыруға көмектеседі.
Жалпы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы келесі алгоритм бойынша жүзеге асырылу
қажеттілігін біз кезеңдер бойынша белгіледік:
1-кезең — зерттеуге дайындық:
1.1 зерттеудің объективті аясын айқындау;
1.2 зерттеу объектісін айқындау, бұл тұрғыда зерттеу объектісінің белгілі бір проблемалық жағдай
тудыратын процесс немесе құбылыс екенін есте сақтау қажет;
1.3 зерттеу тақырыбын айқындау, тақырып таңдаудың критерийлері мынадай:
 зерттеу тақырыбы қазіргі ғылымдағы өзектілігіне қарай таңдалады;
 зерттеу тақырыбы студент-зерттеушіге белгілі сəтке ғана емес, оның болашақ кəсібіне
сəйкес қызықты болуы тиіс;
 зерттеу тақырыбы қысқаша тұжырымдалған, ал оның құрылымдағы түсініктері өзара
қисынды байланысқан болуы тиіс;
 зерттеу тақырыбы зерттелетін проблема бойынша əр түрлі ақпарат көздері зерделегеннен
соң нақтыланады;
1.4 зерттеу өзектілігін анықтау. Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздей отырып, ұстаз студентзерттеушінің назарын тақырыпты зерттеу қажеттілігін тудырған себептерге аударуы қажет;
1.5 зерттеудің мақсаты мен міндетін айқындау;
1.6 ғылыми əдебиеттермен жұмыс.
2-кезең — зерттеу:
2.1 теория сұрақтары бойынша əдебиеттерді талдау;
2.2 зерттеу тақырыбы бойынша тəжірибелік жұмыстар. Зерттеу мақсатына жету мен тұжырымдалған
болжамды дəлелдеу үшін студент-зерттеушіге тəжірибелік жұмыстарды өткізудің əдістемесін əзірлеу
немесе таңдау қажет. Тəжірибелік жұмысты өткізу кезінде нақты нəтижелер алу үшін тəжірибенің
тазалығына көз жеткізу қажет, сондай-ақ мектептегі немесе одан тыс зертханадағы барлық аспаптарды
қолдану керек. Тəжірибелік жұмыс кезінде студент-зерттеушіге жоспарланған тəжірибелердің мақсаты,
пайдаланған құрал-жабдықтар, тəжірибе жүргізудің барысы, алынған нəтижелер, оларды талдау мен
қорытындылау бейнеленуі тиіс ғылыми зерттеулер журналын жүргізу қажет;
2.3 қорытындылар мен ұсыныстарды жазу;
3-кезең — зерттеу жұмысты рəсімдеу:
3.1 бөлімдерді жазу;
3.2 бөлім бойынша қорытындылар жазу;
3.4 кіріспені жазу;
3.5 əдебиеттер жəне қосымшалар тізімдерін құрастыру;
3.6 зерттеу жұмысының мазмұнын құрастыру;
3.7 титулдық бетті рəсімдеу.
Демек, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ізденіс белсенділігінің жəне зерттеу қимыл ісəрекетінің нəтижесінде туатын интеллектуалды-шығармашылық қызметінің ерекше түрі деп
қарастыру қажет.
Жоғарыдағылардың негізінде айтып кетеріміз, ғылыми-зерттеу қызмет дағдыларын дамыту, əр
түрлі білім беру технологияларды қолдану, кəсіби өсу жоспарлауға жəне мамандарды
шығармашылық деңгейде дайындау, дидактикалық ойларды іске асыру, нəтижелігін бағалауға
көмектесу, əрине, педагог тұлғасына жəне оның кəсіби құзыреттілігіне тəуелді.
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Проблемы формирования научно-исследовательской культуры студентов
Статья посвящена научно-исследовательской культуре студентов, которая помогает им совершенствовать учебно-познавательную деятельность, способствует созданию системы теоретических знаний и
практических умений, позволяет формировать отношение к современной науке как важнейшему средству проектирования и прогнозирования собственной деятельности, а также рассматривает ее как
особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
This article is devoted to the scientific culture of students which is helped student to develop educationalсognitive activity. Scientific culture of students is contributed to create system of theoretical knowledge and
practical ability, it is allowed to form attitude to science which is important resource of planning and forecast
of own activity. Also scientific culture of students is considered special type of intellectual-creative activity
which is based on research behavior and it is generated as a result of function searching activity. Scientific
culture of students is important in life of students.
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Кəсіби оқыту педагогын құзыреттілік тұрғы негізінде
жобалау іс-əрекетіне даярлау
Мақала студенттердің жобалау мəдениетін кəсіби қызметінің бөлігі ретінде қалыптастыру мəселесіне
арналған. Болашақ мамандарда жобалау мəдениетін қалыптастыру шарттарының біріне жобалауға
үйрету жатады. Тұлғалық бағытталған тиімді педагогикалық технологиялардың ішінен білім берудің
жаңа мақсаттарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, сондай-ақ еңбек нарығының талаптары
өзгермелі жағдайында бəсекеге қабілетті маман даярлауды қамтамасыз ететін жобалауға оқыту
технологиясына негіздеме жасалған. Авторлар жобаны кезеңдерге бөліп орындауды қарастыратын
жобалау əдісіне негізделген оқыту əдістемесін келтірген.
Кілтті сөздер: кəсіби оқыту педагогы, құзыреттілік, жобалау іс-əрекеті, бейіндік мектеп, кəсіпкерлік
іс-əрекет, бейіндік оқыту, білім беру процесі, жобалау, тұлға, кəсіби даярлау.

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы оқыту процесі, оның мазмұны жəне оны
ұйымдастыру ғылым мен техниканың, технологиялардың дамуы мен қарқындауының қазіргі кездегі
деңгейіне сəйкес жүзеге асырылады. Жоғары оқу орнының түлегі өзінің функционалдық міндеттерін
кез келген жағдайда орындауға жан-жақты дайын болуы керек. Осы тəуелділікті кəсіби білім беру
мекемесіндегі оқыту мазмұнының маманның кəсіби іс-əрекетінің талаптарына сəйкестігі
диалектикалық принципті көрсетеді.
Жалпылаудың теориялық деңгейі құзыреттіліктері, болмыстың заттары мен құбылыстарының
ішкі байланыстары мен қатынастарын көрсетеді, оларды нақтылау түсініктерде, заңдарда,
принциптерде жүзеге асырылады.
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Болашақ педагогтарды кəсіби даярлау процесінде олардың жобалау іс-əрекетіне даярлығын
қалыптастыру мəселесінің орны ерекше. Себебі жалаң «білімдер, іскерліктер жəне дағдылар»
қалыптастырудан құзыреттіліктер қалыптастыруға көшіп отырған бүгінгі күнгі білім парадигмасына
сəйкес ең алдымен педагогты шығармашылықпен жұмыс жасауға дайындау қажеттігі туады. Ал оның
шығармашылықпен жұмыс жасай алуы оның аталған даярлықтың, яғни, жобалау іс-əрекетіне
дайындығының қалыптасуымен тығыз байланысты.
Білім беру процесінің тиімділігін арттыру мəселесін шешуде педагогикалық жобалаудың
маңызы зор. Психологиялық-педагогикалық əдебиеттерде ол оқытушының маңызды кəсібипедагогикалық функциясы ретінде қарастырылады жəне педагогтың өзінің əрекеттерін жəне
əдістемелік даярлығын талдау негізінде көрсетіледі. Ғалымдардың айтуынша, жаңа идеяларды іске
асыру жəне жаңа білімдерді берудің құралы «жобалау» деген атқа ие болған жаңа үлгілерді құруға
байланысты теориялық іс-əрекет болып табылады.
Кеңестік энциклопедиялық сөздікте «жобалау» ұғымы аясында: «1. құрылыстың, механизмнің
немесе құрылғының жоспарын жасау; 2. белгілі бір құжаттың алдын ала мəтінін жасау» түсіндіріледі.
Көптеген ғалымдардың талдауынан көрінетіндей, жалпы «жобалау» ұғымы антикалық дəуірденақ белгілі болған. Мəселен, Платонның «Мемлекет» атты еңбегінде «мемлекетті басынан бастап
ойша құрумен айналысайық» деген сөздер кездеседі. Ал жобалаудың бір нəрсенің сұлбасын ойша
жасау екенін ескерсек, осы жерде сөз жобалау процесі туралы болып тұрғанына сөз жоқ.
Жобалау процесінің құрамдас бөліктері болып ойдың (идеяның) тууы, жобаны жасау жəне іске
асыру табылады. Сол сияқты ғалымдар жобалау кезеңдері ретінде үлгілеу (модельдеу), жобаны жасау
жəне құрастыруды (конструкциялау) көрсетеді. Үлгілеу объектіні жасаудың жалпы идеясын, оның
мақсаттық идеалын жасауға бағытталады. Жоба жасау — жасалған үлгіні одан əрі жетілдіру,
нақтылау жəне практикалық қолдану жағдайына жеткізу. Құрастыру жасалған жобаны нақты
əлеуметтік-мəдени жағдайларда іске асыруға жеткізуді қарастырады.
Жобалау оның ойлау іс-əрекетінің семиотикалық құрамдас бөлігінің (яғни белгілік көрінісінің)
күрделенуіне қарай өнім даярлау саласынан жеке іс-əрекетке бөлінді. Жобалау функциялары өнімді
даярлаудың ең жақсы нұсқасын таңдау жəне оның жекелеген жоспарларын құру болып табылады.
Негізінен жалпы мағынасында жобалау құрастыру мен тауарды нақты жасау арасындағы еңбек
бөлінісінен туындайды. Жеке іс-əрекет ретіндегі жобалаудың мақсаты — қолда бар, жасалған
білімдер жүйесін қолдана отырып, өнімді ойша құрастыру.
Жобалаудың негізгі орталық мəселесі — сұранысқа сəйкес жобалау іс-əрекетінің құралдарын
таңдау болып табылатыны түсінікті. Жобалау құралдары дегеніміз — қоғамдық-тарихи даму
барысында жасалған адамның қоршаған ортаға əсерінің тəсілдері. Жобалау құралдарын таңдаудың
оңтайлылығы жобалау субъектісінің əлеуметтік жəне кəсіби құзыреттілігімен, оның дүние туралы,
дүниедегі адамның орны туралы көзқарасымен, оның объективті жəне субъективті болмысты өзгерту
тəжірибесімен анықталады.
Жобалау инженерлік іс-əрекеттің ерекше түрі ретінде ХХ ғасырдың басында қалыптасты,
алғашында бұл ұғым сызба сызушылардың іс-əрекетімен тығыз байланысты балған. Оның
инженерлік іс-əрекеттің жеке саласы ретінде шығуының себебі — инженер жоспарлаған ойды
(заттың сұлбасын) өндірістегі орындаушыларға (жасаушыларға) неғұрлым дəл жеткізу қажеттігі.
Уақыт өте келе бұл іс-əрекет сызбада болашақ техникалық жүйенің параметрлерін ғылымитехникалық есептеулермен, оны алдын ала зерттеумен байланыстырыла бастады.
Инженерлік жобалау туралы сөз болғанда дəстүрлі түрде оның ішкі жəне сыртқы түрлерін бөліп
көрсетеді. Бұлардың біріншісі техникалық жүйені өндірісте жасауға негіз болып табылатын
жұмыстық сызбалар (техникалық жəне жұмыстық жобалар) жасаумен байланысты. Екіншісі — тиісті
техникалық ғылымда құрылған əдіснамалық қағидалар арқылы жүйенің жалпы идеясын жасау, оны
зерттеумен байланысты болады. Бұл жерде жобалауды құрастырудан (конструкциялаудан) айыра
білу керек. Жобалау іс-əрекеті үшін бастапқы негіз əлеуметтік сұраныс, яғни белгілі бір объектілерді
жасауға қажеттілік, болып табылады. Жобалау іс-əрекетінің нəтижесі конструкторлық іс-əрекеттің
нəтижесінен бөлек: ол ерекше белгілік түрде (мəтін, сызба, кесте т.б.) болады. Ал конструкторлық ісəрекет нəтижесі тəжірибелік үлгі болып табылады.
Жобалау жаңашылдықтың эволюциясының жəне жаңа енгізуді іске асырудың картасы болып
табылады. Оның да өз шекаралары бар. Бірақ оларды нақты белгілеу мүмкін емес, дегенмен əр нақты
жоба үшін олар жеке анықталады.
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Жобалауды қарастырылып отырған жүйенің бір жағдайдан екіншісіне көшуін жоспарлау, яғни
өзгеруі процесі, ретінде қарастырсақ, онда бұл процестің ерекшеліктері мен заңдылықтарын,
принциптерін анықтау қажеттігі туады. Бұл жаңалықтарды енгізуде үнемі туындайтын
проблемалардың көзін ашуға мүмкіндік береді.
Қазіргі жағдайда педагогикалық жобалаудың қарқынды дамуы оны қолдану мүмкіндіктеріне
көзқарасты түбірімен өзгертуді талап етеді, себебі жобалау мəселесі ғылыми тұрғыда негізделмесе,
оның нəтижесі айта қаларлықтай болмайды.
Эмпирикалық құзыреттіліктер заттар мен құбылыстардың сыртқы қасиеттерін көрсетеді. Олар
қолданбалы сипатқа ие. Бұл деңгейді нақтылау сөз-терминдерде, символдарда, белгілерде,
процессуалдық білімдерде, иллюстрацияларда, мысалдарда жүргізіледі [1].
Жалпы түрде құзыреттіліктерді жалпыланған білімдердің тұтас əрі жүйеленген жиынтығы
ретінде анықтауға болады. Кеңінен қолданылатын құзыреттіліктер кілттік деп аталады. Олар қазіргі
ғылыми білімнің негіздерін, болмыстың көптеген заттары мен құбылыстарының принциптері мен
заңдылықтарын қамтиды. Зеердің пікірінше, оларды негізінде базалық құзыреттіліктер деп атаған
жөн [2].
Базалық құзыреттіліктер көпфункционалды жəне пəнаралық болып табылады. Олар сонымен
қатар көпөлшемді болып келеді, себебі олардың құрамына танымдық, операциялық-технологиялық,
эмоционалды-еріктік жəне мотивациялық компоненттер кіреді.
Бұдан шығатын қорытынды — базалық құзыреттіліктерге жалпылаудың кең деңгейімен
ерекшеленетін əмбебап білімдердің кешенін жатқызамыз. Бұл кіріктірмелі білімдер ғылымның,
техника мен қоғамның өмір сүруінің жалпы ғылыми жəне жалпы кəсіби категорияларын,
түсініктерін, заңдарын, принциптері мен заңдылықтарын қамтиды.
Базалық құзыреттіліктерге мыналар жатады (Э.Ф.Зеер бойынша):
 жалпы ғылыми — түсініктер, табиғаттың, қоғам мен адам іс-əрекетінің негізгі заңдары;
 экономика мен ұйымдық көңіл-күйдің əлеуметтік-экономикалық негіздері;
 азаматтық-құқықтық;
 ақпараттық-коммуникативтік;
 политехникалық-техника
мен
технологиялардың жаратылыстану-ғылыми
негіздері,
автоматтандырылған өндірістердің, бақылау жүйелерінің жəне оларды басқарудың жұмыс
істеу принциптері;
 жалпы кəсіби — мамандықтар топтарына тиісті.
Сонымен, бұларға тұлғаның қандай қабілеттері, қасиеттері мен сапаларын жатқызуға болады?
Оны айыру үшін тұлға психологиясының тұжырымдық негіздерін анықтау керек.
Психологияда тұлға көпөлшемділігімен, иерархиялылығымен сипатталатын ашық динамикалық
жүйе ретінде қарастырылады. Онда Б.Ф.Ломов үш функционалдық жүйені бөліп көрсетеді. Оның
біріншісі — құрамында қабылдау, ес, ойлау, қиялдау сияқты танымдық процестерді қамтитын
когнитивтік; екіншісі — эмоционалдық-еріктік процестерді қамтитын жəне субъектінің іс-əрекетін
өзіндік реттеуге, өзін-өзі бақылауға қабілетін қамтамасыз ететін регулятивтік (реттеушілік); үшіншісі
— басқа адамдармен қарым-қатынаста жəне өзара əрекетте іске асатын коммуникативтік [3].
Тұлғаның кіріктірмелі сипатының бірі — оның қабілеттері. Қабілет дегеніміз — іс-əрекетті
орындаудың жетістікті болуын анықтайтын дара-психологиялық ерекшеліктер. Д.Н.Завалишина
жалпы қабілеттерді адам іс-əрекетінің жетекші формаларын — орындау тəсілдерімен, ал арнайы
қабілеттерді іс-əрекеттің жекелеген түрлерімен байланыстырады [4].
Кəсіби білім берудің түпкі нəтиже мақсаттық бағдарлануы мамандықтар стандарттарын жобалау
қажеттілігін тудырды. Осы кəсіби стандарттардың мазмұндық жəне мағыналық мəні, білім берудің
кілттік құзыреттіліктері ашылады. Студенттерде бұл құзыреттіліктерді қалыптастыру мамандардың
фундаменталды даярлығын күшейтуге мүмкіндік береді.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, құзыреттілік тұрғының бұрыннан қалыптасып қалған
тұрғылардың (культурологиялық, ғылыми-білімдік, дидактикоцентристік, функционалдықкоммуникативтік) жетілдірілген түрі ретінде қарастырылатынын айту керек. Басқаша айтқанда,
құзыреттілік тұрғының əлі де болса педагогика теориясында өзіндік тұжырымдалуы біржақты
аяқталмағанын, дегенмен, оның өзіндік сүйеніші бар (бұрыннан қалыптасқан теориялар) екендігін
ескере кету керек (мұны Бермус ғылыми білімдер (лингвистика, заңтану, əлеуметтану) ғылыми
аппаратына сүйенуі түрінде көрсетеді).
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Ғылыми зерттеулерді талдау негізінде құзыреттілік тұрғының ерекшелігі — ол тұлғаның
алынған білімдерді, іскерліктерді, іс-əрекеттің белгілі тəсілдерін пайдалану қабілеттерін көрсетіп
қана қоймай, үздіксіз тұлғалық өзіндік жетілуін байқататындығында екенін көруге болады. Педагог
мамандығы бір уақытта өзгертуші жəне басқарушы мамандық болып табылады. Ал тұлға дамуы
процесін басқару үшін құзыретті болу керек.
Г.Р.Рақымжанова кандидаттық диссертациясы шеңберінде «құзыреттілік тұрғы» түсінігін
нақтылайды. Оның ойынша, құзыреттілік тұрғы — тұлғалық жəне əлеуметтік маңызды нəтижелі ісəрекет үшін қажетті білімдер, іскерліктер, дағдылар мен іс-əрекет жəне қарым-қатынас тəжірибесінен
көрінетін өзара байланысқан құзырлар жиынтығы болып табылатын білім беру даярлығына алдын
ала берілген əлеуметтік талаптарға, нормаларға бағдарлану [5].
Мамандықтың білім беру мазмұнын талдау арқылы педагогикалық іс-əрекеттің құрамдас бөлігі
ретінде жобалау іс-əрекетіне жете мəн берілмегені анықталды. Ал жобалау іс-əрекетінің кəсіби оқыту
маманының қазіргі күнде жетекші іс-əрекеті болып отырғанын, оның нəтижесі жобалау құзыреттілігі
болып табылатындығын уақыт талабы көрсетті. Жалпы орта білім берудің жоғары сатысында
бейіндік оқытуға көшіп отырған қазақстандық білім беру жүйесі үшін жобалау құзыреттілігіне ие
мамандар даярлау бүгінгі күні көкейкесті мəселеге айналып отыр. Себебі өзінің кəсіби функциясын
іске асыру барысында бейіндік оқыту жүйесінде жұмыс жасайтын педагог жаңа, элективті білім беру
бағдарламаларын жобалау мəселесімен бетпе-бет кездеседі. Сонымен қатар оқыту процесін дұрыс
жобалау арқылы ғана болжанған нəтижеге жету мүмкіндігі бар. Осының бəрі болашақ кəсіби оқыту
педагогын жобалау іс-əрекетіне даярлау қажеттігін тудырады. Ал бұл мəселені шешудің жолы
құзыреттілік тұрғы негізінде маманды жобалау іс-əрекетіне даярлау үлгісін, оның өлшемдері мен
көрсеткіштерін жəне деңгейлік сипаттамаларын жасау болып табылады.
Кейінгі жылдарда жүргізілген зерттеулер дəстүрлі қалыптасқан білім беру жүйесіне өзгерістер
енгізу керектігін дəлелдеді. Себебі заман ағымына сай білім беру жүйесіне тиісті өзгерістер енгізіліп
отыруы керек.
Қазіргі уақытта кəсіби білім беру жүйесінің білім беру мазмұнында вариативтіліктің орын алуы
осындай өзгерістерді енгізуге мүмкіндік береді. Егер осындай мүмкіндікті тиімді пайдалансақ, онда
мамандарды кəсіби даярлау процесін тиімді жетілдіруге болады.
Арнайы білім беру мазмұнын кіріктіру үш деңгейлі мақсатты көздейді. Бірінші деңгейдің
мақсаттары оқыту мазмұнын, оның құрылымы мен процестің ұйымдастырылуын жетілдіру болып
табылады. Бұл мақсаттар білім беру мазмұнын жетілдіру барысында іске асырылады. Екінші кезең
мақсаттары — білім алушыларды когнитивті, интеллектуалды-креативті, адамгершілік-этикалық
сфераларда дамыту. Үшінші деңгейдің мақсаты болып маманның тұлға жəне кəсіби жетілген маман
ретінде қалыптасуы табылады.
Болашақ кəсіби оқыту педагогын құзыреттілік тұрғы негізінде жобалау іс-əрекетіне даярлаудың
үлгісі туралы айтпас бұрын ғылыми əдебиеттердегі «үлгі» түсінігінің мəнін ашып көрелік.
Ғалымдардың айтуынша, «үлгі» жəне «үлгілеу» категориялары ақпарат, басқару, жүйе, құрылым
терминдері сияқты ғылым əдіснамасына біртіндеп кибернетикадан ауысып келді. «Философиялық
сөздікте» үлгіге «үлгі (фр. «modele» латынның «modulus» сөзінен шыққан, өлшем, образ, бейне,
норма деген ұғымды білдіреді) — логика мен ғылым əдіснамасында табиғи жəне əлеуметтік
болмыстың, адамзат мəдениеті туындысының, тұжырымдық-теориялық білімнің т.б. (түпнұсқаның)
белгілі бір фрагментінің аналогы (схемасы, құрылымы, белгілік жүйесі, сұлбасы)» деген анықтама
берілген [6]. Бұл аналог түпнұсқа туралы білімді сақтау, кеңейту, өзгерту немесе басқару үшін
қызмет етеді. Гносеологиялық көзқарас бойынша үлгі — түпнұсқаның таным мен практикадағы
«өкілі», «орынбасары». Осылайша, «үлгі» ұғымы аясында белгілі бір объектінің, процестің немесе
құбылыстың оның орынбасары, өкілі ретінде пайдаланылатын кез келген образы, аналогы (ойша
немесе шартты) түсіндіріледі. Бұдан бөлек, үлгі түсіндіру, болжау жəне эвристика құралы ретінде
əрқашан танымдық роль атқарады.
«Үлгі» ұғымына жоғарыдағы анықтамаға ұқсас анықтаманы Я.Г.Неуймин берді: «Жалпы
мағынасындағы үлгі (жалпыланған үлгі) дегеніміз — ақпарат алу немесе сақтау мақсатында
құрастырылған, субъекті шешімін іздеген міндеттерге сəйкес объекті-түпнұсқаның сапаларын,
сипаттарын жəне байланыстарын көрсететін спецификалық объект (ойша түрдегі, белгілік
құралдармен немесе материалдық жүйемен бейнеленген)» [7].
Отандық жəне шетелдік ғалымдардың көпшілігі үлгілерді негізінен екі түрге (материалдық жəне
идеалдық) бөледі. Үлгілерді осылай жіктеу кең мағынада болады, бірақ былайша бөлудің мақсаты
Серия «Педагогика». № 1(61)/2011

27

С.А.Қыпшақов, И.С.Өтебаев, Г.Б.Боқаева

мен мағынасы алдымен зерттеуші алдында тұрған үлгінің табиғатын анықтаудан, содан кейін барып
үлгі табиғаты арқылы анықталатын оның танымдық мүмкіндіктерін анықтаудан тұрады.
Қазіргі ғылымда үлгілеу əдісі уақыт өткен сайын кеңінен таралып келеді. Осыған байланысты
Б.А.Глинский үлгілеудің танымалдылығының себептерін көрсетіп, талдайды. Оның ойынша, ол
себептер мыналар: ғылыми-зерттеу пəнінің қарапайым масштабтағы объектіні зерттеуден нақты
зерттеу жүргізу, сипаттау мүмкін болмайтын микро- жəне мегадүниені зерттеуге ауысуы; қазіргі
ғылымда қолданылатын эксперименталдық құрылғылардың күрделенуі; таным жоғары деңгейдегі
абстракциясыз мүмкін болмайтын ғылымның жетекші салаларында теорияның ролінің артуы т.б.
Осы автордың ойынша, үлгілеу əмбебап əдістер қатарына жатады. Үлгілеу əдісінің əмбебаптығының
объективті негізі ретінде болмыстың түрлі деңгейіндегі заттардың арасындағы ұқсастықтың
объективті болуын көрсетеді. «Үлгілеу əдісі зерттеудің теориялық та, эмпирикалық та деңгейлерінде
қолданылады. Эмпирикалық деңгейде ол өлшеу, сипаттау жəне басқа функцияларды атқару үшін
қолданылса, теориялық деңгейде интерпретациялық, түсіндіру, болжау функцияларын, сол сияқты
ойша экспериментте қызмет атқарады. Бұдан бөлек, екі деңгейде де үлгі өлшемдік (критериалдық)
функция атқаруы мүмкін. Осы айтылған үлгінің гносеологиялық функцияларының көптүрлілігі
үлгілеу əдісіне үлкен мəнділік береді жəне оның барған сайын кең таралуының маңызды себептерінің
бірі болып табылады [8].
Үлгі функциялары туралы айта отырып, оның үлгілеу практикасында ескерілуі тиіс қасиеттері
туралы айта кету керек. Үлгілеу процесіне арналған əдебиеттерді талдау «үлгі» терминінің қасиеттік
сапалары əржақты қарастырылатынын көрсетті. Осыған байланысты Я.Г.Неуйминнің үлгілердің сегіз
сапасын көрсеткен зерттеуі ерекше қызығушылық тудырады.
Оның айтуынша, біріншіден, «үлгі төрт компоненттен (субъект, субъект шешетін міндет,
объект-түпнұсқа, сипаттау тілі, немесе үлгіні материалдық қайталау тəсілі) тұратын «төрт орындық
конструкция» болып табылады». Жалпыланған үлгі құрылымында ерекше роль қалыптастырылатын
үлгінің сипатын анықтайтын субъекті шешетін міндетке беріледі.
Екіншіден, əрбір материалдық объектіге тең дəрежеде адекватты, бірақ мəні жағынан əр түрлі,
түрлі міндеттермен байланысқан сансыз көп үлгілер сəйкес болады.
Үшіншіден, міндет, объект парына бір ақпараттан тұратын, бірақ оны беру формасымен
ерекшеленетін (үлгіні тікелей мақсатқа пайдалануды мүмкін ететін) көптеген үлгілер сəйкес келеді.
Төртіншіден, үлгі, оның анықтамасына сəйкес, тек объекті-түпнұсқаның салыстырмалы,
жақындатылған бейнесі болып табылады, сондықтан ақпараттық қатынаста одан (түпнұсқадан)
принципиалды түрде жұтаңдығымен ерекшеленеді (бұл оның іргелі сапасы).
Бесіншіден, үлгілердің барлық түрлері (оларды Я.Г.Неуймин үшке бөліп қарастырады —
тұжырымдық, белгілік жəне материалдық) ақпараттық тұрғыда тең дəрежелі. Дегенмен, автордың
айтуынша, практикада тұжырымдықтан материалдық немесе белгілік үлгіге өту үлгінің мазмұндық
баюына, объекті туралы қосымша мəліметтер алуға əкеледі.
Алтыншыдан, «субъекті шешетін міндет шарттары мен талаптары өте маңызды жүктеме
арқалайды: олар негізінен кез келген үлгі құру барысында анық немесе жасырын көрінетін шектеулер
мен мүмкіндіктерді анықтайды» [7].
Жетіншіден, объекті табиғатына, шешілетін міндет сипатына жəне іске асыру тəсіліне тəуелсіз
кез келген үлгі ақпараттық құрылым болып табылады.
Сегізіншіден, бастапқы объектіні шексіз үлгілеу мүмкіндігі болады.
Б.А.Глинский өз зерттеулерінде үлгілеу процесінің құрылымын анықтауды мақсат етіп қояды.
Оның пікірінше, үлгілеу процесі: 1. белгілі бір мақсатта заттардың немесе табиғат, қоғам немесе
ойлау процестерінің заңдылықтарын зерттеуші субъектісі; 2) зерттеу объектісі; 3) танитын субъекті
мен танылатын объектінің қатынастарын көрсететін үлгі болып табылады.
Өз кезегінде, осы процестің құрылымын автор төрт компоненттің: міндет қою; үлгі құру; үлгіні
зерттеу; білімдерді көшірудің жиынтығы ретінде көреді.
Үлгілеу процесінің осыған ұқсас сұлбасын Я.Г.Неуймин де ұсынады. Біз өз жұмысымызда
Я.Г.Неуйминнің зерттеулеріне сүйене отырып, үлгілеудің осы сұлбасын басшылыққа алатын
боламыз.
Қорыта айтқанда, құзыреттілік тұрғының мақсаты — толыққанды кəсіби, өндірістіктехнологиялық, ғылыми-əдістемелік, зерттеушілік, тағы басқа іс-əрекетке даяр бəсекеге қабілетті
маман тұлғасын кəсіби қалыптастыруды қамтамасыз ету.
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Ал оның міндеттері — біріншіден, болашақ маманда өзінің кəсіби білімі мен кəсіби іс-əрекетіне
құндылықтық қатынас қалыптастыру; екіншіден, оның тұлғасының кəсіби əлеуетін арттыру;
үшіншіден, қоғамдық өмірде маманның толық өзіндік тұлғалық қасиеттерін көрсетуге даярлау.
Сонымен, құзыреттілік тұрғының кəсіби білім беруді қамтамасыз етудің маңызды шарты болып
табылатыны, оның құрылымдық компоненттерін қалыптастыру жалпы жəне кəсіби блім берудің
нақты мақсаттары болып табылатыны анықталды.
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Подготовка педагогов профессионального обучения к проектной деятельности
на основе компетентного подхода
Статья посвящена проблеме формирования проектной культуры студентов как части их профессиональной деятельности. Одним из условий формирования проектной культуры будущих специалистов
является метод проектного обучения. В статье дано обоснование одной из наиболее эффективных
личностно-ориентированных педагогических технологий — технологии проектного обучения, позволяющей реализовать новые цели образования, а также подготовить конкурентоспособного специалиста в условиях меняющихся требований рынка труда. Авторами достаточно подробно представлена
методика обучения, основанная на методе проектов, которая предусматривает поэтапное выполнение
проекта, с решением задач каждого этапа.
Article is devoted to the problem of formation of design culture of students, as parts of their professional
work. One of conditions of formation of design culture of the future experts is the method of design training.
In article the substantiation of one of the most effective personal-focused pedagogical technologies — technologies of the design training is given, allowing to realize the new purposes of formation, and also to prepare
the competitive expert in the conditions of varying requirements of a labor market. Authors in detail enough
present the technique of training based on a method of projects which provides stage-by-stage performance of
the project with the decision of problems of each stage.
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Развитие региональной системы подготовки
и переподготовки руководителей организаций образования
В статье рассмотрены вопросы системы подготовки и переподготовки руководителей организаций образования. Изучена теория и практика управленческой деятельности руководителей организаций образования. Также проанализированы вопросы теории и практики управления организациями образования в современных условиях руководителя, которые влияют на различные типы организационных
ресурсов и наибольшей степени способны оказать влияние на человеческие ресурсы. В статье описана
разработанная технология развития компетентности руководителей общеобразовательных учреждений в системе повышения квалификации.
Ключевые слова: система подготовки и переподготовки руководителей, организация образования,
управленческая деятельность руководителей организаций образования, теория и практикя управления
организациями образования, типы организационных ресурсов, человеческие ресурсы, технология развития компетентности руководителей, общеобразовательные учреждения, система повышения квалификации, региональная система подготовки и переподготовки руководителей.

Современная ситуация в образовании, детерминированная изменением основных ориентиров
социально-экономического развития общества, а также изменением образовательных традиций, характеризуется противоречием между темпами инновационного развития образования и темпами развития управленческой компетентности значительной части руководителей образовательных учреждений, многие из которых сегодня не оправдывают социальных ожиданий общества.
Анализ пройденного пути по реформированию системы образования в Республике Казахстан
убеждает, что главным дефицитом в этот период являлось отсутствие профессионально образованных руководителей всех уровней, компетентность которых отвечала бы требованиям самой реформы.
Государственная программа развития образования в республике на 2005–2010 гг. предполагала реализацию одной из задач, связанных с подготовкой менеджеров в образовании. К сожалению, эта задача на сегодняшний день оказалась нерешенной [1].
В проекте новой Государственной программы развития системы образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. определены стратегические ориентиры, связанные с реализацией цели по формированию государственно-общественной системы управления образованием. Показателем же результативности программы является переподготовка руководителей организаций образования в области менеджмента к 2015 г. на 50 %, к 2020 г. — на 100 % [2]. Также предполагается, что руководителями организаций образования признаются лица, прошедшие переподготовку по менеджменту в
образовании. На наш взгляд, это своевременная мера, если учесть сегодняшние механизмы назначения их на должность.
Анализ теории и практики управления организациями образования (В.Ю.Кричевский [3],
М.М.Поташник [4], П.И.Третьяков [5], Т.И.Шамова [6] и др.) показывает, что в современных условиях руководители, влияя на различные типы организационных ресурсов, в наибольшей степени способны оказать влияние и на человеческие ресурсы. Это означает, что совершенствование работы образовательных учреждений может быть достигнуто преимущественно за счет лучшего использования
этих ресурсов и предполагает целенаправленную деятельность управленцев в этом направлении, в
том числе по мотивации трудового поведения педагогического персонала.
Изучив теорию и практику управленческой деятельности директоров организаций образования,
мы выявили, что решающее значение персонал имеет в ситуации нестабильности, когда рыночные
отношения влияют на все сферы жизнедеятельности государства. В этих условиях профессионализм,
прогностические качества, интуиция работника определяют ценность и результативность принимаемых решений.
Образованный профессионал, творческая личность, обладает, как правило, высоким уровнем самооценки и, как следствие, требует от руководителей уважительного к себе отношения, не допускает
дискриминации, чувствует себя с руководством на равных. Управлять такими работниками старыми
30

Вестник Карагандинского университета

Развитие региональной системы…

методами, видя в людях только исполнителей руководящей воли, не учитывая их уникальности, уже
невозможно.
Для руководителя–лидера персонал становится основным объектом деятельности, а его главной
задачей — формирование нового видения своей организации и вдохновление людей на совместное
движение к новой цели как к цели своей собственной жизни.
С этих позиций современному развивающемуся образовательному учреждению необходим руководитель-профессионал, обладающий прежде всего высокой творческой индивидуальностью и
способный осуществлять развивающееся управление, включающее в себя и развитие объекта, и собственно самого управления.
Для того чтобы соответствовать новым требованиям, современному руководителю необходимо
постоянно учиться, ему нужны знания о современном управлении как особом типе профессиональной деятельности. Переход к непрерывности образования обусловлен возросшей сложностью, наукоемкостью всего процесса работы в организации образования.
В связи с этим возникает вопрос: готовы ли сегодня и насколько наши руководители образовательных учреждений к управлению, а институты повышения квалификации работников образования
— к решению задач по их подготовке к управленческой деятельности?
Анализ практики подготовки руководителей организаций образования в Карагандинской области показал, что у нас имеются определенные механизмы, достаточные для реализации стратегических
задач в этом направлении. Педагогическая и научная общественность региона еще в конце 80-х годов
прошлого столетия остро понимала необходимость специальной подготовки руководителей на всех
уровнях к управленческой деятельности. Шло осмысление и понимание того, что для преодоления
назревавшего застоя и кризиса, связанного с экономическими негативными тенденциями, необходимы стратегии, которые позволили бы обеспечить качество образования, содействовать подготовке
успешных выпускников. Для решения этих задач необходим руководитель-менеджер новой формации.
Социальные ожидания предполагали появление нового типа руководителя, обладающего потребностью и готовностью решать новые образовательные проблемы, создавать условия для педагогического творчества и вариативного образования, стимулировать образовательные инициативы и
управлять превращением отдельных инициатив и инноваций педагогов в механизм развития учреждения образования.
Очевидно, именно по этой причине в 1979 г. при Карагандинском государственном университете был открыт факультет подготовки и повышения квалификации организаторов образования (ФППК
ОО). Небольшой экскурс в историю развития ФППК ОО показал, что он являлся базой повышения
квалификации организаторов образования Карагандинской, Целиноградской, Жамбулской, Жезказганской и Торгайской областей. Среди тех, кто стоял у истоков создания этого факультета, были
Т.К.Камзабаев, К.М.Арынгазин, М.И.Иманбеков, С.Б.Бодесова, В.Е.Клочко и другие. Первым деканом этого факультета стал кандидат педагогических наук, доцент Т.К.Камзабаев, заведовавший до
этого кафедрой педагогики и психологии КарГУ.
В 1984 г. им была создана кафедра научных основ управления народным образованием, как базовая кафедра ФППК ОО. Заведовал кафедрой доктор психологических наук, профессор В.Е.Клочко.
По результатам Республиканской аттестационной комиссии в 1991 г. деятельность кафедры была высоко оценена. Значит, уже в те годы были созданы определенные организационные условия, позволившие развивать управленческую компетентность директоров школ.
Следует отметить, что на факультете с 1986 по 1995 гг. творчески работали такие блестящие
специалисты, как С.Б.Бодесова, К.М.Арынгазин, Б.Б.Базарбаева и другие, чьи методические разработки до сих пор дают преподавателям возможность развивать их идеи, благодаря которым кафедра и
сегодня продолжает оставаться в числе лучших.
В эти годы факультетом, а затем и кафедрой педагогического менеджмента при КарГУ
им. Е.А.Букетова руководил доцент, к.ф.-м.н. К.М.Арынгазин. Как свидетельствуют архивные данные, по решению Всесоюзной методической комиссии факультет имел статус головного в Казахстане. Руководитель факультета К.М.Арынгазин с 1981–1983 гг. входил в состав комиссии, где под руководством Т.И.Шамовой впервые разрабатывались учебные планы и программы, рекомендованные
к использованию в системе повышения квалификации работников образования во всесоюзном масштабе.
Более того, именно К.М.Арынгазину принадлежит инициатива по объединению бывшего ИУУ
г. Караганды с ФПК ОО, поскольку в сложные 90-е годы сохранить систему повышения квалифиСерия «Педагогика». № 1(61)/2011
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кации работников образования было возможно, только объединив имеющиеся материальнотехнические, финансовые и человеческие ресурсы. Многие региональные ИПК к этому времени были
расформированы, здания распроданы. До сих пор идет их восстановление, у многих ИПК нет своих
учебных корпусов.
К.М.Арынгазину удалось обосновать перед акимом области и ректором КарГУ им. Е.А.Букетова
Ж.С.Акылбаевым необходимость объединения этих структур, сохранив тем самым систему повышения квалификации не только руководителей организаций образования, но и учителей, причем не
только сохранить, но и усилить ее позиции, повысив репутацию и имидж в глазах заказчиков и клиентов. С соглашения учредителей, среди которых Карагандинский государственный университет
им. Е.А.Букетова и Областной департамент образования, по решению Акима Карагандинской области от 28.09.1993 г. № 177 ИУУ был преобразован в Институт повышения квалификации работников
образования. Образовалась новая структура, которая с 2002 г. занимается повышением квалификации
и переподготовкой государственных служащих и работников образования.
Совершенно очевиден тот факт, что К.М.Арынгазин спрогнозировал будущее нашей региональной системы повышения квалификации работников образования, уловил тенденции, которые сегодня
позволяют ИПК ПГС РО влиять на политику в области образования не только региона, но и всей республики в целом. Об этом свидетельствуют результаты взаимодействия ИПК ПГС РО с МОН РК по
разработке концепции малокомплектной школы, концепции ресурсного центра, разработке модели
интеллектуальной школы XXI в. и многих других проектов.
Как видим, региональный Институт повышения квалификации и переподготовки госслужащих и
работников образования несколько десятков лет создавал условия для того, чтобы повысить уровень
готовности руководителей организаций образования к управленческой деятельности, поскольку основная масса директорского корпуса состояла из вчерашних учителей. На современном этапе кафедра педагогического менеджмента считает своей миссией развитие и повышение уровня управленческой компетентности менеджеров образования не только в курсовой, но и в межкурсовой период.
Цели и задачи деятельности кафедры реализуются в следующих основных направлениях:
 разработка и реализация разноуровневой образовательной программы курсов повышения квалификации;
 научно-методическое сопровождение разноуровневой образовательной программы ПК (учебные программы, учебно-методический комплекс, состоящий из тестовых заданий, кейсситуаций и др.);
 научное руководство опытно-экспериментальной работой по апробации предпрофильного и
профильного обучения в общеобразовательных учреждениях;
 научное руководство и консультирование реализации инклюзивного образования в общеобразовательных школах;
 научно-методическая поддержка инновационных проектов «Ресурсный центр», «Детские и
молодежные инициативы»; «Мониторинг менеджмента в образовании региона (на школьном,
районном/городском, областном уровнях)»;
 научно-методические консультации по разработке и реализации программ развития организаций образования и др.
Что касается разработки и реализации разноуровневой образовательной программы курсов повышения квалификации, то для удовлетворения потребностей руководителей образовательных организаций в обучении образовательная программа должна быть разноуровневой. Разноуровневость
предполагает учет зон затруднений руководителей, имеющих различный стаж управленческой деятельности. Например, молодые директора нуждаются в знаниях по научным основам управления
школой, по вопросам воспитания, психологии управления в большей степени, чем опытные директора. В период управленческой зрелости руководители начинают испытывать интерес к инновационной
и опытно-экспериментальной деятельности, стратегиям развития своей школы. Поэтому для руководителей, имеющих различный уровень управленческой компетентности, содержание образовательной
программы курсов различное. Основную часть аудиторного и внеаудиторного времени в образовательной программе занимают лабораторно-практические, тренинговые занятия, самостоятельная работа, кейс-технологии, в рамках которых слушатели развивают необходимые способности к управленческой деятельности. Этот подход позволяет обобщить и систематизировать имеющиеся у них
знания, установить связь теоретических знаний с жизненными фактами, что способствует профес32
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сионализации мотивов слушателей, изменению психологических установок в управленческой деятельности.
Теоретическим основанием для разработки технологии развития компетентности руководителей
общеобразовательных учреждений в системе повышения квалификации являются следующие концептуальные идеи, заложенные в образовательные программы: интеграция учебных дисциплин; интенсификация процесса обучения через использование мнемосхем; диагностическая основа и содержание
учебных дисциплин, детерминированное взаимосвязью объективных и субъективных условий [6].
Идея интеграции тесно связана с интенсификацией процесса обучения слушателей. Если первая
решает вопросы содержания учебного материала, то вторая касается организации самого образовательного процесса.
Интенсификация образовательного процесса в ИПК предусматривает, как при наименьшей затрате времени, увеличив до максимума объем передаваемой учебной информации на каждом занятии,
качественно улучшить подготовку слушателей к управленческой деятельности. Идея интенсификации
рассматривается многими учеными как стратегия и тактика развития системы повышения квалификации
работников образования. Обусловленная социальными преобразованиями, требованиями ускорения и более качественной подготовки специалистов, она выступает объективной тенденцией,
перспективным путем развития системы дополнительного образования.
Мнемосхема в педагогике — это условное изображение педагогического явления (процесса,
проблемы, понятия), выполненное в виде чертежа, изображающего взаимоотношения, связи имеющихся частей целого, помогающее восприятию, осмыслению этих явлений, облегчающее запоминание и
увеличивающее объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.
Следует отметить, что мнемосхемы выступают одним из наиболее действенных современных
средств обучения в XXI в., которое может использоваться в процессе профессиональной подготовки и
переподготовки.
К.Д.Ушинский утверждал: «Чем больше органов наших чувств принимает участие в восприятии
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления на нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче потом восстанавливаются» [7].
Итак, наша концепция развития управленческой компетентности руководителя, заложенная в
образовательную программу курса, эффективна, если:
 технология развития осуществляется за счет интеграции учебных курсов;
 посредством использования мнемосхем интенсифицируется процесс обучения слушателей;
 учитывается современное содержание образования, отражающее новые тенденции развития
теории и практики управления и образования;
 в системе работы преподавателя, построенной на диагностической основе, реализуется личностно-деятельностный подход, способствующий повышению уровня готовности руководителей
к управленческой деятельности.
Все более очевидным становится тот факт, что реализация нашей образовательной программы,
позволяет, на наш взгляд, восполнить некоторый пробел в уровне подготовленности руководителей
организаций образования к управленческой деятельности, поскольку в классификаторе специальностей пока отсутствует специализация «менеджер в образовании» и подготовка директоров практически не осуществляется.
Организационные формы обучения и повышения квалификации и подготовки менеджеров в образовании, применяемые нами на курсах повышения квалификации, — это индивидуальный образовательный маршрут, дистанционное обучение, стажировка, тренинги, лабораторно-практические занятия в организациях образования различного типа и защита проектов [8].
Например, индивидуальная форма обучения слушателей предполагает организацию индивидуального продвижения по общей для данной категории слушателей образовательной программе с последующей защитой выпускного проекта и сдачей всех запланированных видов деятельности.
Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную управленческую проблему в результате самостоятельных действий слушателей с обязательной презентацией этих результатов. Тематика проектов слушателей в
основном отражает их потребности.
Тренинги — средство психологического воздействия, направленное на смену психологических
установок, стереотипов в мышлении, развитие знаний, социальных установок, на приобретение умений и опыта менеджеров в определенной области управленческой деятельности — дающие возможСерия «Педагогика». № 1(61)/2011
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ность для развития управленческой компетентности руководителей в интерактивном режиме. Слушатели сами отрабатывают навыки принятия управленческих решений, реализуя такие функции управления, как анализ, планирование, организация, руководство и контроль. Для этого им предлагаются
задания следующего типа.
Задание для слушателей. Определив основные направления деятельности руководителя и функции, позволяющие ими управлять, следует рассмотреть возможность их объединения. Представить
содержание деятельности руководителя образовательного учреждения в виде матрицы (табл.), в которой по горизонтали расположены основные управленческие действия (планирование, организация,
руководство и контроль), а по вертикали — направления управленческой деятельности руководителя
(кадровое, методическое, нормативно-правовое, материально-техническое и др.).
Таблица
Основные направления деятельности руководителя
№
1
2
3
4

Направления управленческой деятельности
Нормативно-правовые
Кадровые
Научно-методические
МТБ и др.

Планирование

Основные управленческие действия
Организация
Руководство

Контроль

Следует отметить, что слушатели в темах своих проектов отражают те проблемы, которые для
их учреждения актуальны в первую очередь. Это такие темы, как «Внутришкольный контроль и
управление», «Программа развития гимназии», «Мониторинг образовательной деятельности школы
№ ..», «Система предпрофильной и профильной подготовки в школе-лицее», «Мониторинг образовательной деятельности в гимназии (лицее, общеобразовательной школе)» и др.
Эффективность деятельности руководителей, прошедших систему повышения квалификации в
ИПК ПГС РО в курсовой период, отслеживается входными-выходными тестами, презентацией выпускного проекта, содержание которого отражает проблему школы и пути ее решения.
В межкурсовой период эффективность их деятельности нами отслеживается по результатам аттестационных материалов и экспертизы деятельности их образовательных учреждений; результатам
программ опытно-экспериментальной работы; по качеству разработанных научно-методических
комплексов к инновационным проектам и, самое главное, по рейтингу школы по ЕНТ и ПГК. Пока
основным показателем качества образовательных услуг, предоставляемых потребителю, является
уровень ЗУН выпускников, которые они демонстрируют в ПГК и ЕНТ. Дополнительно могут быть
представлены и соцопросы, связанные с выявлением удовлетворенности педагогов, родителей и детей качеством образовательных услуг.
Таким образом, в системе повышения квалификации руководителей организаций образования на
современном этапе имеются механизмы, позволяющие реализовать концепцию непрерывного образования специалиста в течение всей жизни, способствующие развитию профессиональной и управленческой компетентности. Следовательно, мы практически готовы к реализации одной из задач Государственной программы развития образования 2011–2020 гг., связанных с усовершенствованием
менеджмента в образовании и переподготовкой руководителей организаций образования к управленческой деятельности [2].
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Білім беру мекемелерінің жетекшілерін дайындау жəне қайта даярлаудың
аймақтық жүйелерінің даму мəселелері
Мақалада білім беру мекемелерінің жетекшілерін дайындау жəне қайта даярлаудың аймақтық
жүйелерінің даму мəселелері қарастырылған. Аймақтағы жетекшілерді дайындау жүйелерінің
қалыптасуына қысқаша тарихи шолу берілген. Білім беру мекеменің жетекшілерінің біліктілігін
арттыру жəне қайта даярлау жүйелерінің дамуына ұстаздардың қосқан үлесі бағаланып, қазіргі кездегі
білім беру мекемелерінің жетекшілерін дайындау жүйелері бойынша адами əлеуеті анықталған. Атаана басқару іс-əрекетінің жүйесіне жəне олардың мектеп басқару жұмыстарына талдау жасалды.
Consider the problem of preparing and again preparing the leader of education organization on the region system. Become concise history description about preparing the leader of education organization on the region
system. Determine contribution the tethers in to preparing and again preparing the leader of education organization. In the modern stage determine perspective activity about preparing the leader of education organization on the region system. The article considers the structure of activity of the executive of educational organization. It also includes the analysis and estimation of management activity of the schools chief executives
in district.

ƏОЖ 378.147

Шарзадин Ə.М.1, Самашова Г.Е.2
1

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті;
2
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Кəсіптік оқыту мамандарын даярлаудағы өздік жұмыстың ұйымдастырылуы
Мақалада маманды даярлаудағы студенттердің өзіндік жұмысының орны мен маңызы қарастырылған.
Студенттердің өзіндік жұмысының жіктемесі берілген: жұмыс сипаты, ұйымдастыру формасы, жұмыс
орны, ғылыми бағыты т.б. Сондай-ақ студенттердің өзіндік жұмысының функциялары талданып,
авторлар студенттердің өзіндік жұмысының анықтамалары талданған.
Кілтті сөздер: маманды даярлау, студенттердің өзіндік жұмысы, ұйымдастыру формасы, жұмыс
орны, ғылыми бағыт бойынша, өзіндік жұмысының функциялары, кəсіби-педагогикалық пəндер,
шығармашылық өзіндік жұмыстар, аудиториядан тыс сабақ, танымдық өзіндік жұмыстар.

Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ) болашақ мамандарды дайындаудың жəне өз бетімен
жұмыс істеуге үйретудің ең басты резерві болып саналады. Ол бүгінгі күні жоғары білім берудің
өзгеріске түсуімен түсіндіріледі жəне кез келген саланың маманын, əсіресе педагогтың кейде өз
əрекетінен алшақ жатқан əрекеттерді де меңгеруге итермелейді. Осыған байланысты жоғары оқу
орындары түлегінің ақыл-ой еңбегін жоғары деңгейде меңгеруі талап етіледі, яғни аз уақыт пен аз
шығын жұмсай отырып, қажетті ақпаратты тез арада игеру, фактіні, теория мен концепцияларды
жүйелеу мен жіктеу, күрделі дау туғызатын жағдайды шеше білу, өз көзқарасын толық, анық түрде
жеткізу, ғылыми даулы мəселеде шындықты айыра білу, өзінің жеке дамытқан білімі арқылы
өндірістік жағдайларды шеше білу талап етіледі.
Өзіндік жұмыс жасау арқылы ғылыми білімді толық жəне жан-жақты түсіну, дағдыны
қалыптастыру мен оны əр түрлі өмірдегі жағдайда қолдана білуді меңгеру мүмкін болады.
Сондықтан білім алудағы СӨЖ жоғары оқу орындары үшін оқытудың негізгі формасы болу
керек, ал оның жандануы мен жүйелі басқарылуының жəне əдістемелік жетілдірілуі негізгі
дидактикалық принциптерге сүйенуі тиіс. Сонда ғана оны орындау барысында кəсіби даярлықтың
сапасы артады.
Бүгінгі күні білім беру процесінде бірінші орынға тек қана ғылыми ақпаратты меңгеру ғана емес,
шығармашылықпен ойлай білу функциясы жəне жаңа білімді өз бетімен меңгеруді қалыптастыру да
бірінші орынға қойылады. Бұл жерде жоғары мектепке тəн студенттердің өзіндік жұмыстарын
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ұйымдастыруына көңіл бөлінеді (аудиториялық жəне аудиториядан тыс), ол алынған білімге жеке
мағына бере отырып шығармашылық іскерліктерін қалыптастырып, оқудың ішкі танымдық
мотивациясын жандандыра отырып, өзіндік білім алу дағдыларын арттырар еді жəне өзін-өзі дамыту
мен рефлексия іскерлігін қалыптастырған дұрыс болар еді.
Кəсіби-педогогикалық пəндерді оқыту барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын дұрыс
ұйымдастыру білімді толық, терең əрі шығармашылықпен меңгеруді қамтамасыз етеді, жалпы
педагогикалық, арнайы кəсіби (технологиялық), танымдық іскерліктер мен дағдылар қалыптастыруға,
креативтілікті дамытуға, жауапкершілігі мен инициативасын арттыруға мүмкіндік береді.
Психологиялық-педагогикалық əдебиеттерде білім алушылардың өзіндік жұмысы туралы көп
айтылған. Өзіндік жұмысты оқыту процесінде жүйелі түрде қолдану (Е.Я.Голант, Р.М.Микельсон,
Б.П.Есипов) жұмыстарына негізделген.
Б.П.Есипов өзіндік жұмыс арқылы білім алушылардың үйде немесе сабақта оқытушының
қатысынсыз нақты бір тапсырманы орындау барысында танымдылық пен іскерліктерді, білім
сапасын арттыру түсінігін қарастырады [1].
Көп қырлы өзіндік жұмыс сияқты түсінікті анықтаудың негізіне əр түрлі көзқарастарды сараптай
келе, аталған категорияны біз оның екі құрамды бөлігінің бірлігіне сүйене отырып қарастырамыз:
оқытудың ұйымдастыру формасы (оқушының болмаған кезіндегі оқу əрекетін басқаруға мүмкіндік
беретін педагогикалық жағдайдың жүйесі ретіндегі) жəне оқушының, басқа біреудің көмегінсіз оқуғылыми ақпаратты меңгерудегі əрекеті, оқу мазмұны рефлексиясы мен оны оқу жəне өндірістік
міндеттерді шешу барысында қолдана алуы мен шығармашылық түрде өзін көрсете білуі.
Оқытушының тарапынан бақылау деңгейі мен білім көзіне байланысты В.П.Стрезикозин өзіндік
жұмыстың келесі түрлерін бөліп қарастырады: оқулықпен жəне оқу əдебиеттерімен,
анықтамалықтармен, сөздіктермен жұмыс, тапсырма орындау, оқу жаттығулары, шығарма жазу,
сипаттау, бақылау, графикалық жəне басқа да жұмыстар [2].
Студенттердің өзіндік оқу-танымдылық əрекеттері ұйымдастыру мен белсінділігіне жəне өз
бетімен жұмыс істей алуына байланысты əр түрлі сипатта болады. Өзіндік жұмысты атқару
барысындағы шығармашылық процесті ескере отырып, біз студенттердің əрекеттерінің келесі
деңгейлерін анықтаймыз: қайта жандандыру мен өнертапқыштық, шығармашылық деңгейлер.
Осыған сəйкес өзіндік жұмыстардың түрлері де анықталады: репродуктивтік, жартылай-ізденістік,
шығармашылық.
Бірінші деңгейге дайын білімді игеруге бағытталған танымдылық əрекет, нақты бір іскерліктерді
игеру жəне бұрын меңгерілген тəжірибелік əдістерді игеру жатады. Студенттердің өзіндік
жұмыстарды атқара білуі одан арғы ғылым мен кəсіби жұмыс барысында ғылымның бір саласын
игеруге қажетті нақты бір дағдыны есте сақтау мақсатында материалды ой елегінен өткізу ақпарат
көздерінен нақты бір тақырыпты, цитатаны жазып ала білуінен көрінеді.
Репродуктивтік түрдегі алгоритмді жұмыс нұсқауына сəйкес үлгі негізінде орындалады. Бұл
жұмыстарға жаттығу орындау, тапсырма орындау, кесте жасау т.б. жатады. Жұмыстың міндеті
мəлімет жинау, əрекет етуді бекіту, студенттің танымдылығы мен белсенділігін арттыратын
тапсырманы орындауға ауысудың қажетті жағдайларын жасау.
Əр түрлі көздерден ақпараттар дайындауға бағытталған қайта жасаушы-шығармашылық деңгей
жоғары деңгейде болады. Ақпаратты өз бетімен тану төменгі танымға жəне механикалық
шығармашылыққа жатпайды, себебі, Г.И.Щукинаның пікірінше, «əркім тəжірибеде бекітілген
танымдылық іскерліктердің арқасында өзіндік ерекше жол таңдайды» [2].
Жартылай-ізденістік өзіндік жұмыстар барысында дайын ақпарат меңгеріледі, жаңа ақпаратты
іздеудің продуктивтік процесі жүреді. Бұл бұрын алған білімді, іскерлік пен дағдыны қолдануды,
пəнаралық жəне пəнішілік байланысты құруды талап ететін алынған ақпаратты үнемі белсенді өңдеу.
Осындай тапсырмаларға жоспар құру, тезистер, конспектілеу, əдебиеттерді аннотациялау, мəтінмен
жұмыс т.б. жатады. Жартылай-ізденістік өзіндік жұмыстар нəтижесінде студенттер ізденушілік ісəрекетінің кейбір тəжірибелерін меңгереді, бұл оларды толыққанды зерттеу жүргізуге дайындайды [3].
Танымдық өзіндік жұмыстың ең жоғары деңгейі шығармашылық. Ол студенттердің алдында
тұрған міндеттерді шешудің жаңа принциптерін іздеумен байланысты. Шығармашылық сипаттағы
жұмыс негізінде білім алу барысындағы студенттердің жаңа проблемаларды шешудегі танымдылық
шығармашылық əрекеттерін көрсететін зерттеушілік əдістер жатыр.
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Шығармашылық өзіндік жұмыстар білім алушылардың жағдайды сараптауын жəне қажетті жаңа
ақпаратты алуын (стандартты емес) талап етеді. Студент өз бетімен алдына қойылған міндетті шешу
үшін құралдар мен əдістерді өзі таңдап, тапсырманы шешу барысында реттілікті сақтауы керек.
Бұл жұмыстың ерекшелігі — əрекет ету əдістерін табу мен өзі үшін жаңа білімдерді ашу.
Оқушылар алған білімдерін əр түрлі өзгермелі жағдайда қолданады, осыған сəйкес жаңа ақпарат
алудың продуктивтік процесі жүреді.
Бұл жұмыс ғылыми таным əдістерін меңгертуге, студенттің шығармашылық əрекеті тəжірибесін
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оған студенттерді қазіргі заманғы ғылыми зерттеу əдістерімен
қаруландыру, реферативтік жұмыстың іскерлігі пен дағдысын қалыптастыру мақсатында оқу-зерттеу
жұмыстарына тарту арқылы қол жеткізуге болады.
Студенттің танымдылық əрекетіне осылай сараптау жасау психологиялық түрде негізделген
жəне эксперимент арқылы адамның ойлауы психикалық процесс ретінде əр түрлі деңгейде
болатынын көрсетті (А.М.Матюшкин, А.Н.Леонтьев).
Осыған сəйкес ойлаудың екі түрі ерекше көрінеді — репродуктивтік жəне продуктивтік.
С.Л.Рубинштейннің айтуынша, продуктивтік ойлауға жаңа шығармашылық шешімдерге,
жаңалықтарға, жалпылауларға жататын барлық психикалық процестер жатады; репродуктивтікке —
жаңа нəтиже бермейтін, алайда жанама түрде оның тууына əсер ететін барлық ойлау операциялары
мен процестер жатады. Бірақ, автордың ойынша, осы екі ойлау түрін бір-бірінен дара қарастыру қате
болған болар еді. Танудың нақты процесінде репродуктивті жəне продуктивті ойлау олардың сапалық
айырмашылығына қарамастан, диалектикалық бірлікте болады.
Шындығында, психикалық процестер, С.Л.Рубинштейннің пікірінше, «екі деңгейде жүреді. Сыртқы
жоғары «жоғарғы психикалық процестер» мен «төменгіні» қарама-қарсы қою дұрыс емес. Сондықтан
əрбір «жоғарғы психикалық процесс «төменгі психикалық процесті» мегзейді жəне соның негізінде іске
асады. Өзінің нақтылығымен алынған барлық танымдық əрекет пен барлық ойлау процесі бір мезетте
əр түрлі жоспардағы деңгейде жүргізіледі». Сонымен танымдылық əрекеттің шығармашылық сипаты
бір-бірін қалдырмайды, олар өзара байланыс арқылы диалектикалық бірлікте атқарылады [4].
Сонымен қатар жоғары мектеп мəселелері бойынша жүргізілген зерттеулерде өзіндік жұмыстың
сыртқы немесе «басқарушылық жағына» (оқытушының əрекетінің көзқарасы бойынша) назар аудара
отырып, оның екі түрін қарастырамыз: аудиториялық жəне аудиториядан тыс.
Студенттің аудиториялық өзіндік жұмысы оқу жоспарымен жəне оқу пəнінің бағдарламасымен
анықталып, оқу кестесімен реттеледі, міндетті түрде оқытушының басшылығымен жүргізіледі. Оған
дəріс, семинар, зертханалық сабақтар, коллоквиумдар мен басқа да жұмыстар кіреді.
Педагогикалық əдебиеттерде студенттердің аудиториялық өзіндік жұмысында олардың əр түрлі
оқу, оқу-зерттеу, ғылыми-зерттеу, өзіндік білім алу əрекеттері жатқызылады. Бұлар қазіргі шындық
пен болашақ кəсіпті; жалпы ғылыми жəне кəсіби білім жүйесін; жалпы ғылыми жəне кəсіби білім
əрекеті жүйесін; шығармашылық əрекет тəжірибесін; эмоционалдық қарым-қатынас тəжірибесін
қарастырады [4].
Студенттердің оқу мерзімі міндетті, əрі қосымша жəне өзіндік дайындық ретінде бөлінген оқу
процесінің құрылымынан шыға отырып, студенттің жоғары оқу орнындағы аудиториядан тыс өзіндік
дайындығы міндетті жəне қосымша бөлімдерден тұрады.
Студенттердің аудиториядан тыс міндетті өзіндік жұмысы аудиториялық сабақтың логикалық
жалғасы болып табылады жəне оқу жоспары мен оқу бағдарламасымен анықталады. Оқудың бұл түрі
өзіне дəріс сабағының практикасын, семинар сабағына дайындықты, практикалық жəне зертханалық,
практикалық жұмысқа дайындықты, тапсырманы орындауды, дипломдық жұмысты орындауды
қамтиды. Оның сипаты мен мазмұны, көлемі нақты оқу пəніне байланысты. Бұл жұмыс оқытушының
басшылығымен жүргізіледі, яғни оқытушы тапсырма, кеңес береді, оны орындаудың мерзімдерін
белгілейді. Оқу процесіне енгізілетін студенттердің өзіндік жұмыстары оқытушының қатысуынсыз
жүргізіледі, ол тек қана осы жұмыс үшін белгілі уақытта тапсырма берумен шектеледі. Алайда бұл
жағдайда бөлінетін уақыт сабақ кестесімен реттелмейді. Студент өзінің мүмкіндігі мен еркіне қарай
жұмыс режимі мен уақытын анықтайды жəне аудиториялық сабақта бақыланып отырады. Əрбір
өзіндік жұмыстың сыртқы көрінісі болады — ауызша немесе жазбаша түрде.
Студенттің аудиториядан тыс сабақ барысындағы өзіндік оқу жұмысы аудиториялық сабақтан
өту орнымен, мазмұнымен, ұйымдастыру формасымен əдісімен, студенттердің өз бетімен жұмыс
істеу деңгейімен жəне осы жұмысты есепке алу мен бақылау формасымен ерекшеленеді.
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Студенттің аудиториядан тыс уақыттағы қосымша өзіндік жұмысы міндетті түрде арнайы
жоспар бойынша жеке қызығушылығы мен бейімділіктерін бақылау арқылы жүргізіледі. Ол
студенттің мамандандырылатын пəнді толық əрі терең меңгеруімен байланысты, оның
шығармашылығын көрсетеді жəне тек қана білім алу мақсатымен ғана емес, қандай да бір
жаңашылдықпен де байланысты болады. Жұмыстың бұл түрі оқу жоспарына енгізілмейді, алайда
олардың білімін таңдап алған мамандықтары бойынша толықтырып тереңдетеді, яғни студенттердің
өзіндік білім алуын қамтиды.
Сонымен қатар студенттің аудиториядан тыс орындайтын өзіндік жұмысы аудиториялық
жұмысты жалғастырып дамытады. Практикалық аудиториялық сабақтар мен аудиториядан тыс
сабақтардың байланысы мен өзара əрекеттестігі, бір жағынан, дəріс, семинар сабақтарында алған
білімді жетілдіріп, бекітетін болса, екінші жағынан — студенттердің оқу-танымдық əрекетінде
дəрістен тыс сабақ формасына қызығушылықты арттырады.
Аудиториялық жəне аудиториядан тыс жұмыстардың өзара байланысы студенттің жеке
іскерлігін дамыту мен қызығушылығын арттыру түрінде болуы мүмкін (мысалы, оқу-зерттеу
жұмысына қатысу) немесе оның əрекеттері оқу жоспарынан шығып жататын, онымен тығыз
байланысты болатын, конкурсқа, олимпиадаға, конференцияға қатысушыға, үлгерімі жақсы
студентке арналған. Алайда аудиториядан тыс жұмыстардың бұл түрлеріне бағдарламада
қарастырылған білімнен көбірек іскерлік, дағды алғысы келетін үлгерімі жақсы студенттер қатысады.
Аудиториялық жəне аудиториядан тыс жұмыстың өзара байланысы мен өзара əсері оқу жəне оқу
процесінен тыс уақытта алған іскерлік пен дағдының екі жақтылығымен көрінеді. Оқу барысында
алған өзіндік ақыл-ой əрекетінің іскерлігі мен дағдысын (конспектілеу, библиографиялық жұмыс,
тезистер құру, мəлімет дайындау, баяндама дайындау, реферат жазу) студенттердің студенттік
ғылыми-зерттеу жұмысында кең түрде қолданады. Ол студенттің ғылыми-зерттеу жұмысына
қатысуы іскерлік пен дағдының одан əрі дамуына жəне жаңа іскерліктер мен білім алуына əсер етеді
(таза зерттеушілік түрдегі).
Жүйелілік пен реттіліктің дидактикалық принципі аудиториядан тыс жұмысты жоспарлау мен
өткізудің негізіне алынуы тиіс. Өзіндік жұмыстың барлық жүйесі жүйелілік пен мақсаттылықты оны
өткізу дайындығын қамтамасыз ететін аудиториядан тыс сабақты нақты жоспарлау барысында құрылады.
Жүйелілік оқу материалын ретпен орналастыру, аудиториялық, аудиториядан тыс жұмыстардың
үйлесімі, материалды оқу, студенттердің психологиялық мүмкіндіктер мен оқушының жасына қарай
дұрыс орналастыру арқылы қамтамасыз етіледі. Аудиториядан тыс жұмыстың əрбір деңгейі, міндеті
олардың психологиялық ерекшелігі мен оқу материалын игеруге байланысты əр түрлі шешіледі. Басқаша
айтқанда, жоғары оқу орындарындағы аудиториядан тыс жұмыс əр түрлі шараның бірлігі немесе дұрыс
құрылған жүйе болу керек, ол бөлшектердің өзара бірлестігі мен өзара байланысы арқылы жүргізіледі.
Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың теориясы бойынша П.И.Пидкасистый жұмыстарды
жалғастырушы, жаттығу, шығармашылық, зерттеу деп бөледі [5].
Е.Я.Голант логикалық бағыты бойынша өзіндік жұмыстарды фактіні бақылаушы жəне түсінік
белгісін анықтаушы; құбылыстар арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты тану бойынша;
оқығанды түсіну мен жалпылау бойынша; бірнеше құбылыстар арасынан əдеттегіні анықтау;
фактілер арасындағы байланысты анықтау бойынша бөледі [6].
Бүгінгі күні кредиттік технология жүйесіне ауысуға байланысты өзіндік жұмысты ұйымдастыру
мəселелері белсенді түрде талданып, оның жоғары мектептегі орны, формасы, құралдары мен басқа
да мəселелер талқыланып жатыр. Сонымен қатар педагогикалық əдебиеттер өзіндік жұмыстардың
түрлерін реттеуде біртектілік жоқ (түрлері). Авторлардың көпшілігі келесі жіктемені ұстанады:
1. Жұмыс сипатына қарай:
а) репродуктивті өзіндік жұмыс — оқыған материалды жəне бұрын өткен əдістерді
репродукциялау. Осы жұмыс негізінде репродукциялау əрекеттері жатыр: тану, айырмашылықты
немесе ұқсастықты анықтау, оқу материалы мазмұнын тез игеруге мүмкіндік беретін үлгі бойынша
типтік міндеттерді шешу;
б) реконструктивтік-вариативтік (репродуктивтік-шығармашылық):
 білімді қайталап қана қоймай, оны қолдану саласын кеңейту;
 міндетті шешудің дайын жолдарының жоқтығы, қайта білім алу қажеттігі, бұрын алған білімді
қолдану;
 оқытушының ұсынған формалары мен əдістерін қолдану;
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в) жартылай-ізденістік жұмыс (шығармашылық-репродуктивтік), ол ізденіс əрекеті тəжірибесін
белсенді түрде жинақтаумен сипатталады, игерілген материалды қолдану арқылы кейбір стандартты
емес практикалық міндеттерді шешуге арналған, өзіне белгілі əдістерді жаңа жағдайларға икемдеу
арқылы дағдылануға, жетіспей жатқан білім көлемін анықтауға, білімді іздеу жолдарын табу,
танымдылық формалары мен əдістерін ұйымдастыруға бағытталған;
г) зерттеушілік (шығармашылық) жеке жұмыс, шығармашылық-репродуктивтік əрекетке,
шешімнің принципті жаңа жолдарын таңдауға бағытталған. Ол жеке адамның шығармашылық
қасиеттерін дамытуда көп тиімділік береді (белсенділік, танымдылық, ұшқыр ойлау, ойының
стандарттық еместігі, жұмысын өзіндігімен ерекше жүргізе білу т.б.).
2. Ұйымдастыру формасы бойынша: ұжымдық, топтық, жеке.
3. Жұмыс орны бойынша таным процесіндегі орнына байланысты қабылдау мен ой қорытуға,
бекітуге, жүйелеуге жəне жалпылауға іскерлік көрсетуге бағытталған.
4. Мақсаттылық бағыты бойынша: теориялық (негізінен оқу мен арнайы əдебиетпен жұмыс)
жəне практикалық (оқу тапсырмаларын орындау).
Өзіндік жұмыстың мақсатын анықтау əр түрлі. Оқушылардың өзіндік жұмысы
Л.В.Клименконың зерттеулерінде сипатталған жəне студенттердің арнайыланған жұмыстарында
нақтыланады: өзіндік жұмыстың мақсатын анықтау, оны өзіндік жоспарлау, үй жұмысын өз бетімен
орындай білу (мерзімдерін, күрделілігін, материал көлемін, оның бастапқы мақсатын сақтай отырып,
оның мақсатын нақты жəне анық түрде анықтау, əрекетті орындаудың ретін анықтау, нəтижелеріне
көз жеткізу), өзін-өзі бақылау: қызығушылық пен көңіл аударуды тудырады, ойлау мен есте сақтауды
арттырады, оқушыға өз қатесін уақытында анықтап жоюға, жұмыс процесін реттеуге, өз білім
деңгейін, практикалық іскерлігін нақты анықтауға мүмкіндік береді [7].
Н.И.Гелашвили өзіндік жұмыстың басты мақсатын студенттердің бойына өзіндік білімін көтеру
іскерлігі пен дағдысын қалыптастырудан көреді. Сондықтан өзіндік жұмыс жүргізу барысында
студенттерге нақты білім берумен қатар, оларды өз бетімен білімін көтеруге, білім алудағы даму мен
өзіндік білім алу жұмыстарын дамытуға тарту керек [8].
Оқу əдебиетімен жұмыс істеу барысында технология бойынша əдебиеттердің, оқыту
құралдарының көптігін ескере отырып, студенттерге пəн бойынша жұмыс бағдарламасын құрып, осы
материалды табу жолдары көрсетіледі.
Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың дəстүрлі тиімді формасы күндізгі бөлімдегі үй жұмысы мен
сыртқы бөлімдегі бақылау жұмысы болып табылады. Ол оқу пəні бойынша рефераттар жəне өңдеудің
есебі мен уақытын қамтитын əр түрлі есептік-жобалық жұмыстар, станоктардың кинематикалық
сараптамасы т.б.
Осы жұмыстарға тапсырма құру мен оны орындау барысында өзіндік жұмысты арттыру
мақсатындағы жекешелендіру маңызды. Мысалы, берілген тапсырманың біразын (өңдеу түрі,
өңделген беттің қажетті бұдырлығы мен ұзындығы) сынақ кітапшасының нөмірімен беру, ал
басқасын (бұйым материалы, өңдеу диаметрі т.б.) — соңғы нөмірімен беру. Бұл жерде көптеген əр
түрлі мəліметтердің болуы əрбір студентке ағымдағы тапсырманы орындауды дараландыруға жəне
оны өз бетімен орындауға тырысуға мүмкіндік береді.
Студенттердің үй жұмысы мен бақылау жұмысын орындау барысында оларды əдістемелік
қамтамасыз етудің маңызы зор. Əдістемелік нұсқауларда жұмысты орындаудың мазмұны мен оны
орындау реті толық көрсетілуі керек, типтік тапсырмаларды орындаудың мысалдары оқу-əдістемелік
əдебиеттерде көрсетілген.
Студенттердің техникалық анықтамалықты оқуындағы қиындықтарды ескере отырып, оның
жоғары оқу орындарындағы көлемінің аздығын ескеріп басылып шығатын əдістемелік нұсқаулыққа
қосымша беруге болады. Мысалы, кесу режимдері, орнату мен т.б.
Студенттердің өзіндік жұмыстары оқу-тəрбие процесінде толық, белсенді жұмысты қамтамасыз
етуі, кəсіби жəне жалпы білім алу іскерліктері мен дағдысын қамтамасыз ете отырып, болашақ
маманның кəсіби құзыреттілігін қалыптастыруы керек.
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Организация самостоятельной работы при подготовке специалистов
профессионального обучения
Авторы рассматривают роль и значение самостоятельной работы студентов при подготовке
специалистов профессионального обучения. В статье приводится классификация самостоятельной
работы студентов: по характеру, форме организации, месту работы, научному направлению и т.д.
Проанализированы функции самостоятельной работы студентов, выделены существующие
определения данного вида деятельности.
In given article authors consider the role and importance of the independent work student (SRS) when preparing the specialist. Happens to the categorization SRS: on nature of the work, the form organization, place of
the work, scientific direction and etc. The Types SRS — an reprodactive, creative, scientific and etc. The Authors have analysed the existing determinations SRS, them is elaborated given determination. Also purpose of
the undertaking SRS and their function is considered.
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

ƏОЖ 37.03:004

У.А.Қосыбаева, Д.К.Шегірова
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Интеллектуалды жүйелердің қазіргі даму жағдайы
жəне олардың жоғары оқу орнында оқытылуы
ХХІ ғасыр басы қоғам дамуына білім мен тиімділігі жоғары ақпараттық технологияларға негізделген
талаптар қойды. ХХІ ғасырға қадам жасау жоғары технологиялар негізінде қоғамды дамытуға сəйкес
болуы керек. Мақалада жасанды интеллект құру мəселесі, адам ойы мен компьютер арасындағы
байланыс сипатталады. Жасанды интеллект құру мақсаты қазіргі қоғам адамдары иығына түскен
интеллектуалды жүкті жеңілдеті.
Кілтті сөздер: ақпараттық технологиялар, жоғары технологиялар, жасанды интеллект, компьютер,
интеллектуалды жүйелер, ғылыми-техникалық прогресс, пəнаралық байланыс, нанотехнология, робот,
автоматтандырылған жүйе.

XXI ғасырдың басы ғылыми-техникалық прогреске негізделген елдегі əлеуметтік-экономикалық
дамуымен сипатталады. Ғылыми-техникалық прогресс нəтижелерінің өнеркəсіпке енгізілуі білімі мен
кəсіби біліктілігі ғылым мен техника дамуына сəйкес келетін мамандарды талап етіп отыр, сондықтан
да əрбір мемлекет өзінің білім беру жүйесін жаңа əдістер мен технологияларды қолдана отыра
жетілдіруге назар аударады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру
жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға жəне кəсіптік шыңдауға
бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау анықталған [1]. Қазақстан
Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңы еліміздегі ақпараттандырудың құқықтық
негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану
жəне қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді [2].
Білім — кез келген мықты мемлекеттің тірегі. Білімнің мемлекеттік саясаты стратегиялық
мақсатқа бағытталған: болашақ маманды инновациялық жəне шығармашылық тұрғыдан ойлауға
қабілетті етіп тəрбиелеу, оның жеке тұлға болып қалыптасуында адамның интеллектуалды
мүмкіндіктерін алдыңғы орынға қоя отыра өсіру. Білім беру қоғамдық ұйымдастырылатын жəне
реттелетін, бір ұрпақтан екінші ұрпаққа əлеуметтік маңызды тəжірибені тұрақты түрде беру процесі
екені мəлім. Бүгінде ҚР-да білім беруді дамыту əлемдегі білім жүйесіндегі өзгерістерді, еліміздің
əлеуметтік-экономикалық дамуын, əлемдік білім жүйесіне кіру мүмкіндіктерін ескере отырып, іске
асырылмақшы [3]. Сонда бүгінгі жоғары мектеп техникалық дамудың үлкен қарқынмен даму
ағысынан тыс қалмауы керек, оның ішінде ақпараттық технология бағытында оқытылатын студенттер
жасанды интеллект жəне интеллектуалды жүйелер бойынша өзгерістерді, дамуларды оқытылатын
пəндер мазмұнынан игеруі тиіс.
Бүгінде жоғары оқу орындарында оқытылып жүрген жасанды интеллект, интеллектуалды
жүйелер мəселелеріне философия, химия, биология, есептеу ғылымдары тұрғысынан қарағанда əр
түрлі ақпараттармен кездесеміз. Қазіргі заманғы философия саласы мамандары мен ғылым
зерттеушілері пəнаралық ғылымдарды ХХ ғасырда қайта ашылған жетістік деп жиі қарайды, ал жасанды интеллект жəне жасанды құбылыс көптеген ғылыми салалар интеграциясына тамаша мысал
Серия «Педагогика». № 1(61)/2011

41

У.А.Қосыбаева, Д.К.Шегірова

бола алады. Əрине, пəнаралық байланыс та өз мағынасына ие болады. Химия, биология жəне есептеу
ғылымдарының мамандары өзара ұқсас əдістер қолдана, əрі тірі жүйе аспектілерін ажырата отыра
оны меңгереді. Бір ғалым химия табиғатын зерттейді, екінші ғалым өзін-өзі танудың философиялық
мəселесін шешуге талпынады. Жасанды интеллект бар болуының мүмкіндігін елестетіп көрсеңіз, ол
— ойлауға жəне өз əрекетін түсінуге қабілетті машина. Бұл машина жаңа өмірдің жаңа түрі болып
табылмайды ма? Адамға қатысы бар, тамаққа деген қажеттілік, ауаға сұраныс, сонымен қатар адамзат
баласына тəн теріс қылықтар ондай машина бойынан табылмайды. Жыл сайын техника дамуының
қуаттылығы артып отырған бүгінгі таңда «машина адаммен бір деңгейге қалай қолданылады?» деген
сұрақ туындайды. Бұл сауалды медицина саласымен байланыстырса, онда қазірдің өзінде ғалымдар
арнайы кодты сан көмегімен тірі жан жасай алады емес пе? Олай болса, неге сондай сандар арқылы
ойлай алатын, түйсігі бар компьютерлік жүйе құрмасқа? деген сауал орынды туындайды. Бұл салада
барынша танымал философ Мартин Хайдеггер, Майкл Веллер еңбектері бар. Ол еңбектерде жасанды
интеллект пен жасанды өмір байланысы қарастырылады. Жасанды интеллект жүйелерінің
жетістіктері мен оның себептері туралы айтқанда экспертті жүйелер мен нейрондық желілерді
қолдану экономика саласына көптеген пайда əкелетіндігін атауға болады. Мысалы, American Exspress
компаниясы несие беру қажеттігін немесе құжаттарды кері қайтаруды шешуді анықтайтын эксперттік
жүйе көмегімен өз шығынын 27 миллион долларға кеміткен. Қазіргі кездегі экспертті жүйелер білім
қорынан, шығару машинасынан, модельдеудің жəне жоспарлаушы астыңғы жүйесінен бастартпайды [4].
Аталған сала ғалымдарының еңбектеріне талдау жасай отыра, біз жасанды интеллект жəне оның
бағыттарының қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында оқытылу жағдайын қарастырайық. Техника
ғылымдарының докторы, профессор Қ.Шоланов өзінің «Қазақтың робот не теңі» атты мақаласында
Қ.Сəтпаев атындағы Қазақ ұлттық техника университетінде «механика жəне робототехника»
саласының, керісінше, жабылып қалғандығы жайлы айтады. 1991 жылдан жұмысын бастаған
«Электроника, механотроника жəне робототехника» кафедрасы «Роботты техникалық жиынтық жəне
жүйелер» мамандығы бойынша инженер-жүйе техниктерді даярлаған. Тəуелсіз Мемлекеттер
Достастығы елдерімен қоса алыс шет елдермен ғылыми байланыста болған кафедра студенттері
робот макетін дайындау, автоматикалық машина құрастыру секілді ғылыми жұмыстар орындаған [5].
Ал ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигi, ҚР Мемлекеттiк сыйлығының лауреаты М.Өтелбаев
«Қазақстанда математика ғылымы тұйыққа тірелді...» мақаласында «математикада да əлi талай
жаңалық келедi. Əсiресе робот жасауға қатысты көбiрек болады. Болашақта бiздiң ел қалайда
«жасанды интеллект», яғни, робот жасау секiлдi математикалық проблемалармен айналыспаса, тағы
да артта қалып отырамыз. Болашақта əрбiр отбасында, əр мекемеде, көшелерде роботтар пайда
болады. Демек, сол салаға едел-жедел ұмтылуымыз керек», — деп жазады [6]. Осы мəселе
төңірегінде А.Шөкіш «Нанотехнология: ертегі ме, əлде ХХI ғасыр ғажайыбы ма?» тақырыбына
жазған мақаласында «адам ағзасы ішіндегі робот-дəрігер барлық «ақауды» емдеп,
тұқымқуалаушылық зақымдарын түзетіп, тірліктен күдер үзген жандарды аяғынан тік тұрғызады.
АҚШ-тың нанотехнологияға əлемдік инвестиция үлесінің үштен бірі тиеді. Еуроодақ — 15, Жапония
20 пайыз үлес салса, Ресей, Австралия, Канада, Қытай, Оңтүстік Корея, Израиль, Сингапур жаңа
технологияға қаржы құяды. Көріп отырғанымыздай, ғылым мен өнеркəсіптің кез келген саласындағы
инновацияны бүгінгі күні нанотехнологиясыз елестетуге болмайтын уақыт таяп келеді» деп аталған
саланың қоғамдағы орнын тағы да бір айқындаған [7]. Аталған мақалалар мазмұнында өзге елдерде
қарқыны жылдам саланың біздің елімізде даму күйі сипатталған.
Əлемдегі болып жатқан тарихи, экономикалық өзгерістер озық технологиялардағы даму
құбылыстарына тəн. Жаңа технологияларды қолдануда алдыңғы қатарда саналатын Корея
ақпараттық технологияларға бай жəне кедей елдердің, дамыған жəне артта қалған елдердің қол
жеткізуінің теңсіздігін жою мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірлесе отырып, ақпараттық
технологиялар орталығын ашуда. Қазақстанның да ақпараттық технологиялар жаңалығын енгізуде
атқарып жатқан шаруасы жоқ емес. Десе де, осындағы бір ескеретін жайлар бар.
Біріншіден, ол — қазақ жастарының заманға сай технологияларды меңгеру деңгейі қай дəрежеде
деген мəселе.
Екіншіден, «жалпы азаматтық қоғамымызда мəдени, ғылыми жəне іскерлік ортаның жаңа
технологияға бетбұрысы артуда ма?» деген сұрақ.
Əрине, жоғары оқу орындары да шетелдіктердің назарынан тыс қалған жоқ. Оларға
аутоматтандырылған оқу ісін жүргізумен бірге кейбір пəндердің аутоматтандырылған зертханалық
жұмыстары ішінара таратылды. Осылайша елімізде Lotus Notes, Lotus Domіno, 1C жəне басқа да
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кешенді бағдарламалық қамдаулар пайда болды. «Ал, енді жағдайды түзеу үшін не істеу қажет?»
деген заңды сұрақ туады. Оған жауап ретінде əлемдік озық тəжірибелер негізінде тиісті шараларды
жүзеге асыру қажет екенін айтсақ болады. Ал, енді нақтылап келсек, елімізде ұлттық ақпараттық
технологиялық дамуды жолға қою үшін əр түрлі салада тез арада шешуді талап ететін мынадай
мəселелер бар:
 қазақ тіліндегі оқулықтар мен əдеби кітаптардың электрондық нұсқаларын жасауды
жеделдетіп, оларды арнайы сайттарда орналастыру;
 жаңа технологиялар негізі болатын жаратылыстану ғылымдарының маңызын арттыру. Бұл
орайда түрлі сатылардағы оқыту мекемелерінің қолданбалы математика, экспериментті физика
жəне басқа пəндеріне арналған оқу-əдістемелік базаларын жетілдіру керек. Қолданбалы
математика мен математикалық экономиканы ақпараттық технологиялар жетістіктерін
пайдалана отырып оқытатын жаңа əдістемелер енгізу. Тез дамып келе жатқан бағдарламалық
əдістерін меңгеруге арналған мамандықтар тізімін толықтыру;
 өндіріс салаларын ақпараттық технологиялар арқылы дамыту. Мысалы, бұл тұрғыда нысандар
салушылар арасында бəсекелестікті арттыру мақсатында ұлттық «интеллектуалды үй»
стандарттарын енгізу маңызды [8]. Яғни, аталған сала тек теориялық тұрғыдан ғана емес,
практикалық тұрғыдан да көкейкесті мəселе етіп көтеріліп келеді.
Сондықтан да жапон елі келешегіміз деп таныған, көршілес Ресей мемлекеті арнайы орталық
ашқан жасанды интеллект саласының Қазақстанда дамуы еліміз үшін қажет-ақ деп қорытынды
жасауға болады. Жасанды интеллектіні іске қосу адам интеллектісінің айтарлықтай жеңісі деп
саналатын болғандықтан, Қазақстанның жоғары оқу орындарында осы секілді мамандықтар ашу
немесе жоғары оқу орнының мамандар даярлау процесінде пəн ретінде жетілдірілген түрде оқыту
елдің өнеркəсібін, оның ішінде ақпараттандыру саласын дамытуға айтарлықтай ықпал еткен болар
еді. Интеллектуалды бағдарламалар құру қарапайым бағдарламалар жазылуынан айтарлықтай
ерекшеленіп, жасанды интеллект жүйелерін құру жолымен жүзеге асырылады. Жасанды интеллект
жүйелерінің негізгі айырмашылық белгісі біліммен жұмыс істеу болып табылады. Егер өзге
бағдарламалар үшін алгоритмнің берілгендерін сипаттау бағдарламалау тілі деңгейінде шешілсе,
жасанды интеллект жүйелері үшін біліммен жұмыс жасау кешенді мəселелерге əкеледі: білім деген
не, жүйеде база түрінде қандай білімдер сақталған, оларды қалай қолдану керек, қалай толықтыру
керек т.б. [9].
Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарында осы бағытта бірнеше мамандықтар бар. Атап
айтар болсақ, «Интеллектуальные системы принятия решений», «Искусственный интеллект» жəне
т.б. мамандықтар бойынша оқытылатын пəндердің мақсаты студенттерге жасанды интеллектінің,
ақпараттық жүйелердің, ақпараттық жүйелер үшін интеллектуалды интерфейстің жүйелері туралы
негізгі түсініктер беру. Мамандықтардың түлектері жасанды интеллект мəселелері институттарында,
басқа да ғылыми-зерттеу орындарында, өнеркəсіп орындарында, білім саласында, компьютерлік
жүйелерге қатысты кəсіпорындар мен мекемелерде қызмет етеді. «Донецкий государственный
институт искусственного интеллекта» институтындағы «Интеллектуальные системы принятия
решений» атты мамандығында даярланатын студенттер Жасанды интеллект мəселелері
институтында, өндіріс орындарында, ғылыми мекемелерде, математикалық модельдеу қолдану
негізінде аутоматтандырылған шешімдер қабылдайтын салаларда т.б. жұмыс істеуге дайындалады
[10]. Беларусь Республикасында 1995 жылы ашылған «Жасанды интеллект» мамандығы бойынша
студенттер қабылдау жыл сайын артып келе жатқандығын бір орынға үш адамнан келетін конкурс
болғанынан көреміз, яғни мамандарға деген сұраныс уақыт өткен сайын артып келе жатқандығын
байқатады. Аталған мамандық түлектері бағдарламалау білімі мен білігі жоғары, математикалық
əдістерге жетік жəне келесі есептерді шешуге қабілетті болып дайындалады:
 интеллектуалды жүйелер құру үшін бағдарламалық жəне аппараттық құралдар жасау;
 интеллектуалды интерфейстер құру;
 робототехникалық жүйелерді құру жəне интеллектуализаландыру;
 іс жүргізу жəне құжат айналымы жүйесін интеллектуализаландыру, ақпараттық іздеу жүйесін
құру;
 байланыс пен телекоммуникацияны интеллектуалды қолдау;
 түрлі бағыттағы қолданбалы интеллектуалды жүйелер құру.
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Одан басқа «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Механотроника и робототехника», «Роботы и робототехнические системы» «Робототехнические системы авиационного
вооружения» мамандықтары бойынша да мамандар даярлайды. Қарастырылып отырған мамандық
түлектері ауыл шаруашылығының түрлі салаларында, ғылыми-зерттеу салаларында, өндіріс
орындарында жəне т.б. жұмыс істей алады [11].
Интеллектуалды жүйелер, оның бағыттары біздің елде интеллектуалды жүйелер бағытында
мамандар даярлауда пəн немесе арнайы курс болып отыр. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық университетінің 050705 – «Математикалық жəне компьютерлік модельдеу»
мамандығы бойынша таңдау пəні ретінде жүргізілетін «Эксперттік жүйелер» пəні тек үш тақырып
ретінде берілумен шектелген («Пролог тілі», «Эксперттік жүйелер», «Жасанды интеллект
жүйелерінің технологиясы»). Пəнді оқыту мақсаты — эксперттік жүйелерді ұйымдастыру жəне
жұмыс істеуі принциптерін меңгеру, ал негізгі міндеті студенттерді эксперттік жүйелер жіктелуін,
олардың қолданылу салаларын, білімді ұсыну моделін білуге үйрету болғандықтан да, курс соңында
студенттер келесілерді білуі тиіс деп көрсетілген:
 эксперттік жүйелерді жобалау технологияларын жəне құралдарын қолдануды;
 эксперттік жүйелердің даму тенденциялары мен перспективалары туралы түсінікті [12].
050705 – «Математикалық жəне компьютерлік модельдеу» мамандығы бойынша Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көрсетілген міндетті
компоненттер қатарында жасанды интеллект, оның бағыттарына байланысты пəндер
берілмегендіктен де, аталған пəн бойынша тақырыптар ең алдымен жасанды интеллект теориясына
қатысты материалдармен басталса (жоспар бойынша ол тақырып соңында берілген), эксперттік
жүйелер мен жасанды интеллект арасындағы байланыс студенттерге түсінікті болар еді. Мысалы,
соңғы лекциялық сабақ тақырыбында «Жасанды интеллект жүйесін құру технологиясы» соңғы
тақырып етіп қойылған жəне жоспар бойынша негізгі түсініктер, анықтамалар, қолданылу саласы,
жасанды интеллект саласының дамуына тарихи шолу, жасанды интеллект жүйелерінің
функционалды құрылымы беріледі [13].
Өткен ғасырда бірнеше жылдар бойы білім беру процесі бірсарынды дамыды жəне адамның
мектеп, орта кəсіби білім беру мекемесі мен жоғары оқу орындарында жинаған білімі
интеллектуалды еңбек қызметі үшін жарамды болып табылатын. Алайда ғылыми-техникалық
прогрестің даму қарқыны артуына байланысты білім берудің бұрынғы моделін сақтау техникалық
жəне əлеуметтік дамудың одан əрі дамуына қауіп төндірді [14]. Сондықтан да жоғары оқу
орындарында кейбір пəндер мазмұнындарын қайта қарау қажеттілігі туындады да, нəтижесінде
студенттердің білім көрсеткіштері, потенциалдары да өзгерді. Жалпы студенттің білім потенциалы
дегеніміз — студенттің білім жүйесін, шығармашылық қызмет тəжірибесін, тиімді кəсіби қызметін
жүзеге асыруына қажетті нақты жəне болашақ жеке мүмкіндіктерінің жиынтығы десек те, сол білім
потенциалына қол жеткізетін педагогикалық жүйе — адамды дамыту мақсатындағы жетістіктерге
жеткізуші барлық факторлардың біртұтас бірлігі [15].
Адам қызметінің жартысын компьютерге жүктеуге болатын уақытта программистер қызметінің
өнімділігі арта түседі. Осы салада максималды жетістікке қол жеткізу əдістерінің бірі — жасанды
интеллект əдістерін дамыту. Сондықтан да жоғары оқу орындарында интеллектуалды жүйелер
бойынша мамандар даярлау бойынша пəндерін оқыту мақсаты күрделі құрылымды есептерді
аутоматтандыру саласында мамандар даярлау болып табылады да, пəнді оқу міндеттері — адамның
ойлау əдістері жəне оны компьютер көмегімен жүзеге асыру əдістері туралы білім жинау. Сондықтан
да негізгі мақсат — адамның ойлау қабілетін техникалық құралдар көмегімен жүзеге асыру.
Интеллектуалды жүйелер бойынша пəндерге оқытуда студенттер арасында аутоматтандырылған
жүйе мен интеллектуалды жүйелерге қатысты жиі туындайтын сауалдардың бірі — ол жүйелер
арасындағы айырмашылықты түсіну. «Аутоматтандырылған жүйе» жəне «интеллектуалды жүйе»
ұғымдарына сараптама жасай келе, біз өз ойымызды былайша тұжырымдаймыз: аутоматтандырылған
жүйелерде компьютерлік жүйелерге біз сұраныстар жасағанда, базадағы бар деректерді экранға
шығара аламыз. Ал интеллектуалды жүйелерде компьютердегі базада жоқ деректерді логикалық
ережелер арқылы ұйымдастырып, жаңа деректер ала аламыз, яғни «жоқтан» «бар» ала аламыз.
«Жасанды интеллект жүйелері» пəні арқылы студенттер жасанды интеллект проблемаларымен жəне
қолдану аумақтарымен танысады, идеялар құру қалыптастырылады, жасанды интеллектке сай
компьютерлік жүйелерді жобалауда əдістерді, заңдылықтар мен түсініктерді қалыптастыруды
қарастырады.
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Мамандар даярлау процесін жоғары сатыға көтеруге арналған шаралар қазір практикалық жүзеге
асырылуда. Есептеу техникасы мен оны қолдану əдістерінің дамуы білім мазмұнын ұсынудың жаңа
мүмкіндіктерін беріп отырған бүгінгі таңда тек мəтіндік ақпаратты беру мүмкіндігі ғана емес, ол
ақпаратты мазмұнына қарай дербес компьютерді қолдана отыра меңгеру ретін ұсынатын
«электронды оқулық» ұғымы да бар. Электронды оқулықтардың артықшылығы да сол экранда тек
мəтін ғана пайда болмай, сонымен қатар оқыту жүйесінің электронды моделі көрсетіледі. Осы
мүмкіндіктермен қатар əр тарау бойынша білім бекітуге арналған практикалық тапсырмалар мен
тесттерді қатар ашуға да жағдай бар. Осы мақсатта «Жасанды интеллект жəне интеллектуалды
жүйелер негіздері» атты электрондық оқу құралы жасалды. Электрондық оқулық, Э.Азимов
анықтағандай, аудио-, видео-, мəтіндік жəне графикалық ақпараттардың компьютерлік дискіде
сақталған əрі оқушы өзі таңдаған танысу жылдамдығы мен түріне ерік беретін оқытудың жаңа
құралы [16]. Қазіргі уақытта оқыту процесінде электронды оқу құралдары оқу-əдістемелік
құжаттардың бір түрі ретінде қолдану дəстүрге айналған деп айтуға болады. Бүгінгі техникалық даму
ғасырында барлық заттарға деген талаптар өзгеріп жатқанда оқулықтарға деген де талап өзгерген,
оқулық тек тұрақты болып қана қоймай, сонымен бірге ұтқыр (мобильді) болуы тиіс. Нақты осы
оқулыққа деген мобильділік талабын электронды оқулықтар мен оқу құралдары орындайды.
Электрондық оқу құралын оқыту процесінде қолдану тек теориялық материалдарды меңгеруде ғана
емес, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруда пайдалы. Электронды оқу
құралының тиімділігіне қатысты мынадай фактiлердi атап кетуге болады: адам тек есту арқылы
тыңдаған ақпараттық 15 %-ын, ал көру арқылы 25 %-ын, ал естiп жəне көрiп 75 %-ын қабылдайды
екен, одан есте сақтау жақсы қалыптасады. Компьютермен жұмыс iстеу осыған бiрден-бiр дəлел.
Бiрiншiден, бұрын жадыңда қалғанның барлығы естiң кейiнгi жұмысының негiзi болады — адам
неғұрлым көп бiлсе, оның алдағы уақытта есте сақтауы да оңай болады. Адам есінің көлемi iс жүзiнде
шексiз деуге болады. Екiншiден, адамның есте сақтауы қаншалықты жақсы болғанымен, бəрiбiр
ұмытатындығы, сондықтан қайталауға тура келетiнiн ескеру қажет. Ұмытудың да бұрыннан белгiлi
заңдылығы бар, оның өзi материалды қабылдаудың алғашқы уақытында (əсiресе алғашқы сағатында,
алғашқы күнiнде) күштiрек болып, кейiннен ұмыту қарқыны бəсеңдейдi. Демек, ұзақ уақыт ұмытпау
үшiн материалды қайталау қажет [17].
Қоғамның ақпараттануы бүкіл дүние жүзінде шексіз ақпараттық кеңістік қалыптастыра отырып,
өндірісті, білім беруді жəне адамдардың тұрмыс тіршілігін түбегейлі өзгертуде. Ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың жəне Internet желісінің дамуы еліміздің барлық салаларының
қызметін тиімділігі бойынша арттыруға мүмкіндік беріп отыр. Internet миллиондаған компьютерлерді
бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу жəне түрлі амалдармен қатынас жасау
мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен жəне ең танымал желі болғандықтан, əрі дүние
жүзінде ғаламдық Internet желісі барлық салалар үшін қолданысқа енгізілгендіктен де бүгінде жоғары
оқу орындарының студенттері үшін де ондай мүмкіндік қол жетімді болып отыр. Осы орайда тіпті
арнайы қабылданған «Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007–2009
жылдарға арналған бағдарламасы» да бар. Бұл бағдарламаның мақсаты 2007–2009 жылдар
аралығында Қазақстанда халықтың жəне Internet желісін пайдаланушылардың 20 % компьютерлік
сауаттылығына қол жеткізу болып табылады. Осындай мүмкіндіктерді студенттер де пайдалана
алатындығын, əрі студенттердің аудиториядан тыс жұмыстарын белсендіре түсу мақсатында
құрылған www.ai.nxt.kz/lectures адресі бойынша Интернет бетіндегі материалдарды студенттер
интеллектуалды жүйелер бойынша оқытылатын пəндерге қосымша əдебиет ретінде қолдана алады.
Оқу процесінде ақпараттық-телекоммуникациялық құралдарды енгізу үлкен нəтиже беретіндігі
əлдеқашан айтылып келеді. Интернет ресурстарды белсенді түрде қолдану студенттік компьютердегі
сауаттылығын арттырады, жеке жұмыстар орындауға қабілетін дамытады. Қазақстан
Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңында веб-сайт — ақпараттық-телекоммуникациялық
желіде бір домендік атаумен біріктірілген жəне ортақ навигациясы бар деректер мен бағдарламалықтехникалық құралдардың жиынтығы деп көрсетілген. Осы орайда қазақ тілінде оқытылатын топтарға
арналған оқулықтар мен баспа беттеріндегі материалдардың аз екендігін ескере отыра, Интернет
беттеріне пəн мазмұны бойынша зерттеу пəніне байланысты материалдарды орналастырдық. Бұл
теориялық материалдар Интернет желісіне қосылған барлық қолданушылар үшін қол жетімді
болғандықтан, барлық жоғары оқу орындарынның студенттері мен интеллектуалды жүйелер
саласына қызығушылық танытатындар да қолдана алады. Құрылған сайт тек студенттердің міндетті
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компоненттер құрамына енетін пəндер бойынша ғана емес, біздің арнайы курстар бойынша да
материалдар табуына көмектеседі.
Жасанды интеллект, интеллектуалды жүйелер жəне оның басқа да бағыттарының дамуы осы
күрделі мəселелер қатарын азайтуға көмегін тигізеді. Қоғам дамуы күрделі жүйелерді басқаруынсыз
мүмкін емес болып отырған қазіргі уақытта интеллектуалды жүйелер бағдарламаларын құру —
маңызды шара. Қоғамның барлық салаларында компьютерлік техниканың, компьютерлік
бағдарламалардың тереңінен енгізілуі, қиял ғажайып шығармалардан бастауын алып бүгінде адам
еңбегінің жеңілдеуіне өз үлесін тигізуі қолданыс аймағы мен мүмкіндіктері уақыт өткен сайын артып
келе жатқан интеллектуалды жүйелер бойынша кəсіби мамандардың жоғары даярлығы болуының
маңыздылығын көрсетіп отыр. Осындай шарттардың барлығы жоғары оқу орындарында мамандар
даярлау процесіне сапа жəне деңгей бойынша қойылатын талаптарға ықпалын тигізді. Зерттеу
жұмысымыздың барысында жүзеге асырылды:
1) жоғары оқу орындарында студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлаудың
негіздері анықталды жəне оқыту жағдайы талданды;
2) интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдірудің моделі, компоненттері,
критерийлері жəне көрсеткіштері анықталды;
3) интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдірудің моделін жүзеге асыратын
педагогикалық жүйе жасалды жəне ол Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «Балқаш гуманитарлық техникалық
институты» Акционерлік қоғамы жоғары оқу орындарына ұсынылды: арнайы курстар бойынша оқу
жұмыс бағдарламалары, оқу-əдістемелік кешендер, тест жəне практикалық тапсырмалары,
электронды оқу құралдары, оқу құралы, Интернет-сайт (www.ai.nxt.kz/lectures адресі бойынша), «Ai–
интеллектуалды жүйелер» тақырыбындағы Интернет-форум (www.ai.nxt.kz адресінде);
4) студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдіру оқу-əдістемелік
тұрғыдан қамсыздандырылды: жасалған талдаулар негізінде оқу жоспарларын толықтыру ұсынылды;
арнайы курс мазмұндарын құруда мамандықтар бойынша ҚР МЖМБС-тағы міндетті компоненттер
құрамындағы пəндер мазмұны қосымша арнайы пəндер енгізу арқылы толықтырылды;
5) студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдірудің педагогикалық
жүйесінің тиімділігі тəжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізу арқылы жүзеге асырылды,
зерттеу барысында алынған нəтижелер болашақ мамандарды кəсіби даярлау жүйесінде, сонымен
қатар білімі мен біліктілігін арттыруға жасалған жүйе мен қолданылған əдістердің оңтайлығын
дəлелдеді.
Тақырып бойынша зерттеу нəтижелерінің дəлдігі мен негізділігі талапқа сай теориялық жəне
əдіснамалық қағидалармен, зерттеу тақырыбына сəйкес əдістерді қолданумен, тəжірибелікпедагогикалық зерттеу бағдарламаларының педагогикалық мақсатқа сəйкестілігімен, бастапқы жəне
соңғы көрсеткіштердің нəтижелерін қорытындылаумен, ұсынылған əдістеменің тиімділігімен,
жоғары оқу орны оқу тəрбие процесіне ендірілуімен қамтамасыз етілді. Нормативті құжаттарды,
ғылыми əдебиеттерді, ағымдық басылымдар материалдарын жəне қарастырылып отырған мəселе
бойынша қоғамдағы орын алып келе жатқан ілгерілеушіліктерді педагогикалық тұрғыда талдау,
интеллектуалды жүйелер бойынша пəндер мазмұнына өзгерістер енгізуге негіз болды.
Интеллектуалды жүйелер бойынша жоғары оқу орнында студенттерді даярлауды жетілдіру үшін
төмендегідей ұсыныстар жасауға болады:
1) ақпараттық технологиялар, оның ішінде интеллектуалды жүйелерге қатысты ағымдық
материалдар жиі ауысып отыратындығын жəне жоғары оқу орнында алған білімдерін мамандар
өндірісте тиімді қолдану қажеттілігін ескере отыра, əрбір келесі жаңа оқу жылдарында оқу жоспарын
қайта талдап, қарастыру;
2) интеллектуалды жүйелер бойынша арнайы семинарлар, конференциялар, форумдар
ұйымдастырып, осы саладағы алдыңғы қатарлы ұжымдарда қызмет атқарушы кəсіби мамандарды
студенттермен пікір алмасуға тарту, практикада кездесетін жағдайлармен таныстыра отыра жоғары
оқу орнының маман даярлау процесінде орын алған кемшіліктерді толықтыру;
3) «Студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдіру» атты педагогикалық
жүйені еліміздің басқа да жоғары оқу орындарында қолдануға ұсыну.
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Современное состояние и изучение интеллектуальных систем
в высших учебных заведениях
Начало ХХI в. требует перехода к новой стратегии развития общества на основе знаний и высокоэффективных информационных технологий. В статье рассматриваются проблемы развития
интеллектуальных систем, взаимоотношения между человеческим разумом и компьютером. Цель создания искусственного интеллекта — снизить интеллектуальную нагрузку, лежащую на современном
человеке.
The introduction of humanity into XXI century demands transition to new strategy of development of a society on the basis of knowledge and highly effective technologies. The purpose of creation of an artificial intellect-to lower the intellectual loading laying on the modern person. Training of the student taking into account
his individual opportunities is carried out with the help of special tests. In the articles there is considered the
problem of creation of an artificial intellect, mutual relation between human reason and a computer, and also
the analyze of numerous tests.
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Особенности использования мультимедийных средств
в учебном процессе вуза
В статье рассмотрены возможности использования мультимедийных средств в учебном процессе вуза.
Использование мультимедийных средств обучения позволяет реализовать новые высокоэффективные
методы самостоятельного обучения. В статье авторами выявлены пути и способы оптимизации учебного процесса с помощью мультимедийных средств обучения. Раскрыто значение понятия «электронный учебник». Проанализированы дидактические требования, предъявляемые к электронному учебнику. Описаны содержание и структуры разработанных программных средств.
Ключевые слова: мультимедийные средства, методы самостоятельного обучения, электронный учебник, программные средства обучения, дидактические принципы, программно-методический комплекс,
гипертекстовый учебник, автоматизированная обучающая система, методический компонент,
предметный компонент.

В последние годы в системе образования Казахстана проводятся работы по интеграции средств
информационных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспечения учебного
процесса и научных исследований с целью объединения наработок системы образования с новейшими информационными технологиями, что вызвано желанием сформировать в Казахстане открытое
образовательное пространство, доступное для широких слоев населения.
Использование мультимедийных средств обучения позволяет реализовать новые высокоэффективные методы самостоятельного обучения, значимые с точки зрения системы открытого образования. Одним из наиболее распространенных подходов к реализации самостоятельного обучения, основанном на широкомасштабном использовании мультимедийных средств, являются электронные
учебники, автоматизированные обучающие системы, кейс-технологии и т.д.
В современном мире учебник должен быть одновременно и стабильным, и мобильным. В соответствии с требованием стабильности учебник должен иметь устойчивую структуру. Мобильность
обеспечивает возможность быстрого введения новых знаний без нарушения основной конструкции.
Именно выполнение требования мобильности является основным преимуществом электронного
учебника (ЭУ).
В основе разрабатываемых электронных учебников лежат дидактические принципы, позволяющие сформировать технологические знания, умения и навыки:
 научности и доступности, который проявляется в соответствии предоставляемых в четкой,
конкретной и доступной форме для изучения студентам знаний в процессе технологической
подготовки последним достижениям научно-технического прогресса в области НИТ;
 систематичности и связи теории с практикой. Данный принцип реализуется в систематичном
изложении теоретических положений в строго логичном порядке, формировании системных
алгоритмических знаний, направленных на практическое применение в профессиональной
деятельности. В процессе алгоритмической подготовки студенты решают задачи, традиционные для информационного общества, тем самым на практике убеждаясь в необходимости получаемых алгоритмических знаний, умений и навыков;
 наглядности, который выступает как отражение единства абстрактного и конкретного и требует на каждом этапе усвоения теоретических знаний наглядного воспроизведения в форме визуального образа. Условием реализации этого требования является использование схем, таблиц,
образцов выполнения заданий. Тогда студент будет знать, не только что выполнять, но и как;
 прочности усвоения знаний и связи с всесторонним развитием познавательных способностей
обучающихся, основанный на том, что прочное овладение алгоритмическими знаниями, умениями и навыками возможно при участии в этом процессе всех познавательных сил и способностей: воображения (воспроизводящего или творческого), памяти (преимущественно логиче-
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ской), активного логического мышления, а также способности мобилизации знаний, необходимых для выполнения практической деятельности решения задач.
Соблюдение данных принципов обусловливает возможность внедрения разработанной автоматизированной обучающей системы в учебный процесс технологической подготовки бакалавров
транспорта, обеспечивает эффективность его функционирования.
Что касается понятия «электронный учебник», то исследователи определяют его в основном
почти одинаково. Так, К.С.Ахметов, А.Г.Федоров [1] определяют электронные учебники как совокупность теоретического, справочно-информационного, практического материала и заданий для тренинга, контроля и оценки качества усвоения знаний.
С.А.Христочевский считает, что ЭУ — это программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии преподавателя освоения учебного курса или его
большого раздела именно с помощью компьютера [2].
Э.Азимов определяет электронный учебник как новое средство обучения на компьютерном диске, хранящем и представляющем аудио-, видео-, текстовую и графическую информацию, который
рассчитан на работу учащегося с компьютером в интерактивном режиме, причем учащийся может
знакомиться с учебной информацией в той форме, последовательности, темпе и с той глубиной, которая ему подходит [3].
В процессе обучения электронный учебник выступает как средство педагогической деятельности преподавателя и студента. Электронный учебник дает интегральную подготовку по нескольким
разделам курса или даже по различным дисциплинам, обеспечивая целостность восприятия, выявление важнейших связей и отношений, возможность дифференцированного и индивидуализированного
подхода к обучению на основе ведения личной учебной карты обучающегося. В электронном учебнике реализуется весь процесс обучения — от цели до результатов.
В современных условиях ЭУ рассматривается как форма опосредованного процесса обучения в
условиях компьютерной организации учебного процесса. Как было замечено выше, электронный
учебник строится по общим дидактическим требованиям, предъявляемым к учебнику, поэтому его
структура схожа со структурой традиционного учебника, т.е. в структуре ЭУ присутствуют все компоненты.
Одна из важных составляющих электронного учебника и электронного издательства — гипертекст. Гипертекст — это способ управления данными, при котором последние организованы в виде
сети узлов, связанных между собой. Узлы могут быть текстовыми документами, графическими картинками, аудиозаписями и т.п. Термин «гипертекст» ввел в обращение Т.Нельсон в 60-х годах, а также он разработал основы гипертекстовой технологии и заложил базу для математического исследования гипертекстовых структур.
Гипертекстовый учебник можно использовать как для непосредственного обучения (например,
при самостоятельной работе), так и в качестве конспекта-справочника.
С технологической точки зрения в состав электронного учебника включены: содержание со списком всех параграфов курса; гипертекст; иллюстрации; термины, выделенные с помощью предметного указателя; важнейшие правила, обозначенные шрифтом или фоном с целью облегчить визуальный
поиск в тексте и запоминание этих данных.
Электронный учебник позволяет обеспечивать:
 динамическую генерацию содержимого;
 интуитивно понятую навигацию по курсу;
 возможность возврата к открытому ранее параграфу;
 изменение визуальных размеров учебника на экране наиболее удобным для пользователя образом;
 поиск по данному параграфу без перехода в поисковый комплекс курса;
 копирование текста с иллюстрациями в файлы распространенных форматов документов;
 распечатку учебника и иллюстраций на принтере и пересылку их по сети;
 отображение иллюстраций, встречающихся в учебнике, на полный экран.
Нами разработан электронный учебник «Приемы управления автомобилем в сложных ситуациях», актуальность которого заключается в тематическом содержании, поскольку по данному предмету проектируется экзамен. Содержание курса (рис. 1) представлено таким образом: титульный лист;
оглавление; список литературы; текстовая часть учебника, позволяющая студентам понять структуру
учебного материала и представляющая основной информационный материал по темам программы;
Серия «Педагогика». № 1(61)/2011

49

С.Г.Курымбаев, Г.Е.Самашова

рисунки — комплекс образцов приемов, используемых для управления автомобилем; вопросы для
самопроверки — учебный материал в виде вопросов.
Оглавление электронного учебника обеспечивает доступ к учебным материалам, к списку использованной литературы, к системе самопроверки знаний, а также имеет элементы управления, позволяющие переходить к любой части учебника, заканчивать работу с учебником, возвращаться к титульному листу.
Титульная обложка содержит название курса, оглавление и данные об авторе. Благодаря гиперссылкам в тексте на различные термины и определения электронный учебник становится удобным
для процесса обучения. Под гиперссылками понимается выделение в тексте, дающее возможность
получить на экране дополнительную или поясняющую информацию.

Рисунок 1. Оконный интерфейс электронного учебника
«Приемы управления автомобилем в сложных ситуациях»

Одним из основных средств, которые достаточно широко используются в настоящее время в
экспериментах, являются автоматизированные обучающие системы (АОС).
АОС — это система обработки данных, предназначенных для реализации в процессе диалога
«человек-ЭВМ» функций, имеющих место при обучении различным, наперед заданным учебным
дисциплинам.
Применение АОС в учебном процессе приводит к существенным изменениям во всех сферах его
звеньев — от содержания до реализуемых форм и методов обучения. Необходимым условием эффективного использования АОС является решение ряда педагогических задач, связанных с внедрением
новой технологии обучения.
Автоматизированная обучающая система — функционально взаимосвязанный набор подсистем
учебно-методического, информационного, математического и технического обеспечения на базе
ЭВМ. Учебно-методическая подсистема обеспечивает индивидуализацию обучения. Входным материалом является сформированная в аналитическом или графическом виде стратегия обучения, а выходным — последовательность предъявления учебного материала, контроль, усвоение и т.д. Информационная подсистема включает разделенный на порции учебный материал, задачи и т.д. Математическая подсистема обеспечивает программный модуль, который является основой для программного
обеспечения и работы всей АОС, а также осуществляет взаимодействие всех подсистем. От технического обеспечения (инструментальная подсистема) зависят возможности применения и усовершенствования той или иной автоматизированной обучающей системы. Методологическую основу создания
автоматизированных обучающих систем составляют современные психолого-педагогические концепции и теории, являющиеся, по сути дела, педагогическими технологиями. Наиболее значимые из
них — следующие [4]:
 теория деятельности (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев);
 «концепция теоретических обобщений (В.В.Давыдов) и цикличности учебного процесса познания (В.Г.Разумовский);
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 теория ассоциативных связей в психике и их использование в учебном процессе
(К.А.Менчинская, Е.Н.Кабанов-Меллер);
 теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина);
 концепция логико-психологических основ использования компьютерных учебных средств в
процессе обучения (В.В.Рубцов);
 теория проблемного обучения (М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин);
 концепция информатизации образования (А.П.Ершов);
 теория программированного обучения (В.П.Беспалько, Н.Ф.Талызина);
 теория информационного обеспечения (В.Я.Ожогин).
Ядром АОС являются так называемые авторские системы, позволяющие преподавателю вводить
свой учебный материал в базу данных и программировать с помощью специальных авторских языков
или других средств алгоритм его изучения.
Автоматизированная обучающая система включает предметный, программный и методические
компоненты. Рассмотрим более подробно каждый из представленных компонентов [4].
Предметный компонент включает в себя содержание дисциплины или отдельного раздела, которые целесообразно изучать с помощью АОС. Он предназначен для информационного обеспечения
процесса достижения дидактических целей по данному предмету (что необходимо знать, уметь и с
чем быть ознакомленным). Этот компонент состоит из теоретического и справочного материала;
практических заданий, обеспечивающих формирование знаний, умений и навыков по данной дисциплине, разделу, теме.
Программный компонент представляет собой составляющую автоматизированной системы, реализующую педагогические коммуникации (педагог — компьютер, обучающийся — компьютер,
педагог — компьютер — обучающийся, обучающийся — компьютер — педагог). Программный
компонент состоит из обучающихся вспомогательных (сервисных) программ, при этом учитываются используемая технология, а также управляющие функции педагога при применении АОС.
Методический компонент включает в себя описание курса (педагогическая цель, задачи, структура, ожидаемые результаты, а также рекомендации педагогу по организации и проведению занятий
и инструкции обучающемуся по работе с курсом).
Предметный, программный и методический компоненты АОС ориентируют на определенный
комплекс технических средств учебного назначения.
При помощи АОС можно замерить следующие показатели эффективности процесса обучения:
объем полученных знаний, перечень умений и навыков, даваемый анализируемой системой, и уровень их сформированности, интенсивность обучения, интенсивность забывания, гистограмма оценок
(относительное число высоких, средних и низких).
АОС должна иметь четко вычисляемую педагогическую эффективность, иначе невозможно
определить, какой вариант АОС лучше. Факторами дидактической эффективности АОС можно
считать интенсификацию труда обучающегося, повышение квалификации преподавателя и оптимизацию его труда, адаптацию обучения, новые учебные цели и задачи.
Предлагаемая автоматизированная обучающая система «Упражнения для тренировки навыков
управления автомобилем» [5] состоит (рис. 2) из титульного листа; оглавления; текстовой части —
основного информационного материала по темам программы; рисунков — комплекса образцов приемов и методов используемых для управления автомобилем; вопросов самопроверки — учебного материала в виде вопросов.
Содержание автоматизированной обучающей системы обеспечивает доступ: к учебным материалам; к списку использованной литературы, к системе самопроверки знаний; а также имеет элементы управления, позволяющие: переходить к любой части учебника; заканчивать работу с учебником; возвращаться к титульному листу.
Титульная обложка содержит название курса и данные об авторе. Благодаря гиперссылкам в тексте на различные термины и определения электронный учебник становится удобным для процесса
обучения. Под гиперссылками понимается выделение в тексте, дающее возможность получить на экране дополнительную или поясняющую информацию.
Все электронные курсы содержат традиционно выполненные подсистемы контроля знаний.
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Рисунок 2. Интерфейс автоматизированной обучающей системы
«Упражнения для тренировки навыков управления автомобилем»

Следует отметить, что автоматизированная обучающая система «Упражнения для тренировки
навыков управления автомобилем» и электронный учебник «Приемы управления автомобилем в
сложных ситуациях», предназначенные для студентов дорожного движения, занимают особое место
при подготовке будущих специалистов к использованию информационных технологий, обеспечивают
единство общего и частного, позволяя на конкретном материале закрепить общие положения теории
и методики обучения водителей на основе применения информационнных технологий. Содержание
курса углублено за счет включения педагогического элемента при установлении связи профессиональной педагогики с частными методиками.
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Жоо-дағы оқу процесінде мультимедиалық құралдарды қолдану ерекшеліктері
Мақалада жоо оқу процесінде мультимедиалық құралдарды пайдалану қарастырылады.
Мультимедиалық құралдар өзіндік оқытуда жаңа жоғары тиімді тəсілдерді қолдануға мүмкіндік
береді. Авторлар оқытудың мультимедиалық құралдары арқылы оқу үрдісінің жолдары мен тəсілдерін
айқындайды. «Электрондық оқулық» ұғымының мағынасы, оларға қойылатын дидактикалық талаптар
негізі ашылады. Жасалған бағдарламалық құралдардың мазмұны мен құрылымы жан-жақты
сипатталады.
In this article the author consider the role and meaning of independent work of students during the preparation of the specialists. It is consider the classification of this work. About the character of the work, form of
organizations, place of work, scientific direction and so on. The kinds of this work it’s reproductive, creative,
and scientific and so on. The authors analyzed the existing definitions of this work, they make clear this definition. Also it is consider the aim of taking place this work and it’s functions.
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Д.Р.Бейсенова, Н.Қ.Сыздықова
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

MS Power Point қосымшасын мультимедиалық сабақтар
дайындауға қолдану
Мақалада қазіргі заманғы ақпаратты қоғам жағдайында білім беру процесіндегі компьютерлік
технологияның рөлі қарастырылған. Ақпараттық технологияларды білім беру процесінде қолдану
оқыту процесін жаңғыртуға жəне тиімді өткізуге; оқыту процесін басқарып саралауға; ақпараттық
технологиялардың
мүмкіндіктерін
қолдануға;
оқушылардың
өзіндік
оқып-үйренулерін
ұйымдастыруға; оқыту процесінде көпдеңгейлік, варианттілік, тұлғалық бағыттарды қамтамасыз
етуге; зерттеу жұмыстарында ақпараттарды талдау дағдысын қалыптастыруға; ой-өрісін кеңейтуге,
коммуникативті біліктілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Кілтті сөздер: ақпаратты қоғам, білім беру процесі, компьютерлік технологиялар, ақпараттық
технологиялар, оқыту процесі, оқушылардың өзіндік оқып-үйренулерін ұйымдастыру, көпдеңгейлік
бағыттарды қамтамасыз ету, варианттілік бағыттарды қамтамасыз ету, тұлғалық бағыттарды
қамтамасыз ету, зерттеу жұмыстары.

Кейінгі жылдары «ақпараттық технология» термині «компьютерлік технология» терминімен
мағыналас болып есептеледі, себебі қазіргі уақытта ақпараттық технология компьютермен тығыз
байланысты. Ақпараттық технология қазіргі заманғы компьютермен желілік құралдарға негізделе
отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технология терминін құрады.
Қазіргі заманғы ақпаратты қоғам жағдайында білім беру процесіндегі компьютерлік
технологияның рөлі өте зор. Ақпараттық технологияларды білім беру процесінде қолдану оқыту
процесін жаңғыртуға жəне тиімді өткізуге; оқыту процесін басқарып жəне саралауға; ақпараттық
технологиялардың
мүмкіндіктерін
қолдануға;
оқушылардың
өзіндік
оқып-үйренулерін
ұйымдастыруға; оқыту процесінде көпдеңгейлік, варианттілік, тұлғалық бағыттарды қамтамасыз
етуге; зерттеу жұмыстарында ақпараттарды талдау дағдысын қалыптастыруға; ой-өрісін кеңейтуге,
коммуникативті біліктілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мультимедиалық компьютерлік
технологиялар барлық дəстүрлі оқу құралдарын алмастыруға мүмкіндік береді. Көп жағдайда мұндай
алмастыру өте тиімді, өтйкені мұғалім əр түрлі құралдарды қиюластырып қолдана отырып,
оқытылатын материалдың терең де, саналы түрде меңгерілуге жағдай жасайды, сабақ уақытын тиімді
пайдалануға мүмкіндік береді, сабақты ақпараттандырады. Компьютер — шыдамды жолдас, ғұлама
ақылшы, ғажайып ертегі əлемін жасаушы, адам парасатының жетістігі ретінде қазіргі заманғы
жастардың бос уақытының барлығын алады да, психофизикалық қасиеттерінің қалыптастыруға жəне
тұлғалық дамуына жағдай жасайды. Студенттің көзқарасынша, оқу жəне сабақтан тыс уақыттарда
компьютерді қолдану табиғи құбылыс болып есептеледі, оның оқуына қызығушылықты арттыру
жəне оқуын жекешелендірудің бір тиімді құралы болып есептеледі [1].
Ақпараттың жоғары жылдамдықпен енгізілуіне байланысты оқыту қарқынды түрде жүргізілуі
мүмкін, ал əр түрлі дыбыстық жəне графикалық əсерлер тек эмоцияны көтеріп қана қоймай, көңілкүйдің көтерілуіне де жағдай жасайды.
Компьютер оқыту процесіне табиғи түрде еніп, оқыту процесін түрлендірудің тағы да бір тиімді
техникалық құралы болып табылады. Əрбір сабақта студенттердің эмоциясының жоғарылауын
бақылауға болады, тіпті үлгерімі төмен студенттер де компьютермен қызыға жұмыс істейді.
Сабақтарда компьютерді жүйелі түрде қолданғанда студенттердің сабақтағы белсенділігі артып,
материалды меңгеруге қызығушылық артады; рухани сайыс пайда болады; сабақ барысында
жағымды эмоция көбейеді; компьютерді «жеңу» үшін табандылық пайда болады, өзіндік дайындыққа
қызығушылық артады. Екінші жағынан, бұл оқыту əдісі оқытушыларға да ұнайды, өйткені студенттің
қабілеті мен білімін дұрыс бағалауға көмектеседі, студентті түсінуге, оқытудың дəстүрлі емес, жаңа
əдістерін іздеуге итермелейді.
Математиканы оқытуда қазіргі заманғы компьютерлердің мынадай мүмкіндіктерін қолдануға
болады:
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1) ақпараттың кез келген түрін өңдеудің жылдамдығы жəне сенімділігі. Сандық ақпаратты өңдеу
үшін микро-ЭЕМ ғана емес, сонымен бірге калькуляторды да пайдалануға болады;
2) ақпаратты
графикалық
түрде
көрсету.
Компьютерлер
өздерінің
графикалық
(демонстрациялық) мүмкіншіліктері жағынан түрлі-түсті теледидардан да артық, бұл олардың
əдістемелік құндылығын арттыра түседі;
3) көп мөлшердегі ақпаратты сақтау жəне жылдам берілуі. Мысалы, математика курсындағы
барлық кестелер компьютердің жадында сақталады. Қажет ақпарат экранға бір-екі пернені басу
арқылы шыға алады.
Сабақта компьютерлерді қолдану мүмкіндігі машиналардың программалық жабдықталуына
байланысты. Сабақ барысында қолданылатын барлық программаларды шартты түрде үйрететін
жəне оқытатын деп бөлуге болады. Үйретуші программалар оқытушының кейбір қызмет түрін
алмастыру үшін құрылады (жаңа материалды түсіндіруде, өткенді бекітуде, білімді тексеруде
жəне т.б.).
Оқытушы программалардың мақсаты — студенттің танымдың əрекетінде, сабақтағы жұмысында
көмектесу. Оқыту программалары оқытушының жетекшілігімен пайдаланылады. Оқыту
программалары арқылы əр түрлі есептеу операцияларын орындауға, функцияларды талдауға, əр түрлі
процестер мен құбылыстардың математикалық модельдерін құрып, зерттеуге, оқытылатын
материалдың көрнекілігін арттыру үшін машинаның графикасын қолдануға болады.
Математика
сабағындағы
зерделік
жұмыс
көбейетіндіктен,
студенттердің
пəнге
қызығушылығын, сабақ соңына дейін белсенділігін қалай сақтау керектігі ойландырады. Оқыту
барысында компьютерді пайдалану ақпараттық жағдай жасап, студенттің қызығушылығының
артуына ықпал етеді.
Сабақта компьютер мұғалім мен оқушының электронды делдалы ретінде қызмет етеді. Ол оқыту
процесін жеке программа бойынша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Компьютерде отырған студент
материалдың берілу жылдамдығы мен меңгеру жылдамдығын өзі таңдай алады. Математиканы оқыту
процесінде компьютердің басымдылығы осында: ол əрбір студентпен жеке жұмыс істеуге мүмкіндік
береді. Компьютердің мынадай жағдайларда қолданған орынды:
 материалды меңгеру сапасын саралауда;
 тақырыпты өткеннен соң қарапайым білік пен дағдыны қалыптастыру үшін жаттығу
мақсатында;
 оқу бағытында;
 нашар оқитын студенттермен жұмыс уақында компьютерді қолдану арқылы студенттердің оқу
қабілетін жақсартады;
 өзіндік оқыту бағытында;
 оқытылатын материалды графикалық көркемдеу бағытында [2].
Программалық жабдықталуды былай бөлуге болады: оқыту программалары; бақылау
программалары; аспаптық программалар.
Қазір жоғары оқу орындарының барлығы компьютер сыныптарымен жабдықталған. Бірақ бұл
техника математиканы оқыту барысында сирек қолданылатынын байқаймыз. Математиканы оқытуда
қазіргі заманғы технологияны пайдаланбаудың бір себебі — математика сабақтары үшін
программалық қамтамасыздандыру, компьютерлік бағдарлама мен оқытушыға арналған құралдан
тұратын бағдарламалық-əдістемелік кешендердің болмауы.
Математиканы оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолдану сабақ уақытын
үнемдеуге мүмкіндік береді, студенттерге есептің шешуін ұқыпты да, таза қылып жазудың үлгісін
беруге, оқыту барысында көрнекіліктің деңгейін көтеруге, оқу процесін жандандыруға мүмкіндік
береді.
Оқытуда компьютерді пайдаланудың үш құраушысын бөліп көрсетуге болады.
Бірінші қажетті компонент — заманауи компьютерлік құрал-жабдықтың жəне бағдарламалық
қамтамасыздандырудың болуы.
Екінші қажетті элемент — арнайы бағдарламалық құралдар, олар оқыту процесін компьютерді
пайдалану арқылы тиімді етіп ұйымдастыруға жəне техникалық оқу құралдарын кең пайдалануға
мүмкіндік береді.
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Үшінші құрамы — оқытушылардың əдістемелік құралдары. Тəжірибелі оқытушылар
компьютердің көмегімен нені оқытуға болатынын анықтауы қажет. Оқытушылар бағдарламалықаппараттық кешеннің мүмкіндіктерін саралай отырып, қалай оқыту керектігінің ең жақсы тəсілін
ұсынулары керек.
Оқытушылардың көп бөлігі қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдаланып,
əдістемелік тұрғыдан сауатты құрылған сабақтарды даярлайды.
Бұл жағдайда оқытушының бірден-бір көмекшісі — Power Point. Бұл қосымшаны пайдалану
ешқандай қиындық туғызбайды, сипаттамасы ең кіші компьютер болса болғаны. Оқытушыдан терең
компьютерлік даярлық та қажет емес, бірнеше сағат осы қосымшада компьютерде жұмыс істесе
жеткілікті, тез үйреніп алады. Бұл қосымша кез келген пəннен аз уақытта сабаққа мультимедиалық
құрал даярлауға мүмкіндік береді.
Бұл жұмыстың мақсаты — математика сабақтарына арналған осындай мультимедиалық
құралдарды құрудың кейбір тəсілдерін көрсету.
Презентацияларды пайдалану орны мен формасы сабақтың мазмұнына, мақсатына байланысты.
Мұндай құралдарды қолданудың тиімді тəсілдері:
 Дəрісті оқыған кезде. Материалды əр түрлі көрнекі құралдармен беруге болады.
 Ауызша жаттығулар жасаған уақытта. Тапсырмаларды тез арада беру мүмкіндігі жəне оны
орындау нəтижелерін көрсету.
 Жаппай өзіндік жұмысты ұйымдастыру барысында. Ауызша бақылаумен бірге нəтижелерді
визуалды түрде бақылауды қамтамасыз етеді.
 Үй жұмысын тексеру кезінде. Өзіндік жұмыс əдістемесіндей болады.
 Оқыту мақсатында есеп шығару кезінде. График салып, есептің шығарылу жоспарын құруға
жəне осы жоспар бойынша аралық жəне соңғы нəтижелерін бақылау үшін пайдалануға
болады.
Сонымен, арнайы оқыту құралдары болмаса да, оқытушы компьютер сыныбында өз сабағын
мультимедиалық құралдар арқылы əрлей алады. Əрине, ешқандай машина оқытушының еңбегін
алмастыра алмайды, бірақ компьютер оны тиімдірек, қызықтырақ ететіні сөзсіз.
Мультимедиалық қосымшалар жасау үшін мультимедиалық компьютерлер қолданылады.
Жалпы алғанда барлық қазіргі заманғы компьютерлер дыбыстық платасы (Sound Blaster), CDойнатқышы, микрофоны, құлаққа таққышы (наушник) немесе дыбыс колонкалары болса,
мультимедиалық болып саналады. Қазір компьютерге арнайы платалар TV-тюнер, бейнеплаталар
(Video Blaster) арқылы теледидарды, бейнекамераны, бейнемагнитофонды (бейнеплеерді) т.б.
құрылғыларды қосуға болады. «Мультимедиалық» түсінігі (multi — көп, media — орта) əр түрлі
ақпарат түрлерін бір құжатта қолдану дегенді білдіреді [3]. Мультимедиа өнімдері ақпараттың
көптүрлілігін пайдаланады: компьютерлік мəліметтер, теле- жəне бейнеақпарат, сөз жəне музыка. Ал
мұндай біріктірілген ақпарат əр түрлі техникалық құралдарды: теледидар мен бейнемагнитофонды,
HiFi-аудиожүйені, компакт-дискілерді (СD) ойнатқышты, магнитофонды жəне электронды
музыкалық аспаптарды компьютермен басқару мүмкіндігін талап етеді. Мультимедиа-құралдар
негізінен интерактивті, өйткені көрермен де тыңдарман да енжар қалмайды. Мультимедиа оқыту
сапасын көтереді, оқушының зейін қоюына ықпал жасайды.
Сонымен, Power Point-та құрылған презентацияларды пайдаланатын сабақты мультимедиалық
сабақ деп атай аламыз.
Мультимедиалық қосымшаны құру бірнеше кезеңнен тұрады [4]:
1. Жоспарлау.
2. Элементтерді құру.
3. Программалық іске асыру.
4. Тестілеу.
Осы кезеңдерде орындалатын жұмыстарды қарастырайық.
Жоспарлау кезеңінде мына сұрақтар шешілуі тиіс:
 Мультимедиалық қосымшаның міндеті?
 Мультимедиалық қосымша қандай аудиторияға арналған?
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 Мультимедиалық қосымшада қандай ақпарат орналасады?
 Аудиториямен кері байланыс қалай жүзеге асады?
Мультимедиалық қосымшаны программалық өнім ретінде іске асыру үшін мынадай жұмыстар
жасалады:
 презентация үшін слайдтар дизайнын құру;
 беттерді толтыру үшін мəтіндік жəне көркемдік материалдарды дайындау (кестелер,
графиктер, суреттер жəне т.б.)
Төменгі кестеде слайдтар дизайнының негізгі элементтері берілген.
Кесте
Слайдтардың негізгі элементтері
Элемент атауы

Қызметі
Іске асырылу формасы
Қолданушыға қандай слайдта екендігі
Тақырыбы
Мəтін жəне/немесе графика
туралы мəлімет береді
Мəтін жəне/немесе кестелер жəне/немесе
Слайдтың ақпаратпен
Мультимедиалық қосымшаның
көркемдік материалдар, аудио- жəне бейнетолтырылуы
ақпараттық материалдары
қамтамасыз ету жəне т.б.
Дизайнның графикалық Слайдты көркемдеу жəне бөлімдерді
Статикалық немесе анимацияланған
элементтері
ерекшелеу қызметін атқарады
кескіндер, белгілер жəне т.б.

Программалық іске асыру кезеңінде интерактивті презентациялар слайдтары құрылады,
дыбыстар, анимация қосылады. Интерактивті процесті басқару элементтерін программалау Microsoft
Office-тің кірістірілген Visual Basic for Applications тілінде жүргізіледі.
Мультимедиалық қосымшаны құрудың негізгі кезеңдерінің бірі оны тестілеу. Тестілеу кезінде
мультимедиалық қосымшаның жұмысының дұрыстығы тексеріледі:
 гиперсілтемелердің дұрыс жұмыс істеуі;
 көрнекі материалдардың жəне мəтіндердің арасындағы қателіктер болуы;
 мультимедиалық қосымшаның беттері арасында навигация (көшу) ыңғайлылығы.
Мультимедиалық қосымшаларда гиперсілтемелер көмегімен беттер немесе слайдтар арасында
навигациялық (көшу) мүмкіндіктері [5] іске асуы керек. Навигация схемасын таңдау қосымшаның
қызметіне, бет санына жəне басқа да факторларға байланысты. Мультимедиалық проектте
навигацияның төрт схемасы болуы мүмкін: сызықтық, иерархиялық, сызықтық емес жəне аралас.
Сызықтық схеманы қолданған кезде (1-сур.) беттер арасында бастапқы (ерекшеленген) беттен
бастап көшу тізбекті түрде, ал қайтқанда кері ретпен көшеміз.

1-сурет. Сызықтық навигациялық схема

Иерерхиялық навигациялық схема (2-сур.) қолданушының бұтақ тəрізді құрылымды беттер
арасында өз қалауынша жылжуын қамтамасыз етеді.
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2-сурет. Иерархиялық навигациялық схема

Сызықтық емес навигациялық схемада (3-сур.) əр беттен əрбір бетке көшу мүмкіндігі болады.

3-сурет. Сызықтық емес навигациялық схема

Аралас навигациялық схеманы жоғарыда көрсетілген схемалардың комбинациясы ретінде
қарастыруға болады. 4, 5-суреттерде аралас навигациялық схемалар көрсетілген.

4-сурет. Аралас навигациялық схема
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5-сурет. Аралас навигациялық схема

Презентация құру мысалы ретінде «Жұлдызды сағат» ойын-сабағын қарастырайық. Студент
интерактивті презентацияны монитордан тек қана көруге ғана емес, оның көрсетілу процесіне де
қатысады. Қиындық тудыратын сұрақтарға көмек алу да ұйымдастырылған. Ойынның соңында
студент нəтижесін біле алады. Бұл презентацияда сызықтық навигация қолданылған жəне слайдтар
арасында көшу программалық түрде жүргізілген, яғни слайдта батырма орналастырылып, Click-қа
жауап ретінде процедура шақырылады. 5,6-суреттерде слайдтардың кескіндері берілген.

5-сурет. Слайдтардың кескіндері

6-сурет. Слайдтардың кескіндері
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Жасалған презентация мынадай мүмкіндіктер береді:
 сабақта студент əр түрлі оқу əдістерін (тест сұрақтарына жауап беру, кроссворд шешу
жұмыстарымен, өз дəптеріне керекті мəлімет жазу жұмысымен айналысады), мұның негізінде
студенттің танымдық əрекетінің белсенділігі артады;
 оқу құралы əдемі, түрлі-түсті түрде құрылған, бұл дидактиканың негізгі принциптерінің бірі —
көрнекілік принципінің орындалуы;
 студент слайдтардың ауысу жылдамдығын өзі таңдағандықтан, əрбір студентпен жекеше
жұмыс істеу мүмкіндігі;
 соңына дейін жету, «компьютерді жеңу» үшін студент қызығып, оның пəнге деген
қызығушылығы артады.
Сонымен, математиканы оқыту процесінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақта
уақытты үнемдеу, есеп шығарудың таза да, түзу көрнекіленуін көрсету, оқыту барысында
көрнекілікті пайдалану деңгейін көтеру, оқу процесін жандандыру мүмкіндіктерін береді.
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Использование приложений MS Power Point для подготовки
мультимедийных занятий
В статье рассматривается роль компьютерных технологий в образовательном процессе в современных
условиях информационного общества. Использование информационных технологий в учебном процессе позволит оптимизировать и модернизировать процесс обучения; осуществлять диагностику и
управление учебным процессом; использовать возможности информационных технологий, мультимедиа технологий; не доступные в традиционном образовательном процессе; организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний; реализовать принципы многоуровневости, вариативности, личностной ориентации процесса обучения;
развивать навыки анализа информации, исследовательской деятельности; стимулировать мотивацию
учащихся к обучению; повысить их социальную и профессиональную мобильность, расширить кругозор, способствовать формированию коммуникативных умений.
In article the role of computer technologies in educational process in modern conditions of an information society is considered. Use of information technology in educational process will allow to optimize and modernize training process; to carry out diagnostics and management of educational process; to use the possibilities
of information technology inaccessible in traditional educational process; to use possibilities of multimedia
technologies; to organize various forms of activity of trainees on independent extraction and representation of
knowledge; to realize principles a lot of levels, variability, personal orientation of process of training; to develop skills of the analysis of the information, research activity, to stimulate motivation of pupils to training;
to raise their social and professional mobility, to expand an outlook, to promote formation of communicative
abilities.
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Применение мультимедийных учебных презентаций Power Point
в обучении английскому языку
В статье выявлены пути и способы оптимизации процесса обучения английскому языку с помощью
приложения Power Point. Технология презентации в Power Point на занятиях по английскому языку
модернизирует образовательный процесс; развивает индивидуализированное обучение, так как студенту при подготовке предоставляется выбор; воспитывает самостоятельность и саморегуляцию; оптимизирует временные затраты; помогает приобрести студентам навыки работы с приложением данного вида, выступления перед аудиторией; развивает коммуникативную компетенцию. Поэтому внедрение презентации Power Point в учебный процесс и применение данного вида информационных
технологий на занятиях английского языка в локальном масштабе для изучения некоторых тем является эффективным средством освоения информации на иностранном языке и формирует навыки и
умения работы с приложением, которые будут необходимы студентам в будущей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: процесс обучения английскому языку, приложение Power Point, технология презентации, образовательный процесс, индивидуализированное обучение, коммуникативная компетенция,
информационные технологии, иностранный язык, профессиональная деятельность, мультимедиа
технологии.

В наше время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая
задача заключается в том, чтобы научить молодое поколение жить в информационном мире. Владение информационными коммуникационными технологиями расширяет возможности в совершенствовании языковой компетенции и межкультурной коммуникации.
Реформа казахстанского образования предъявляет новые требования к организации учебного
процесса. Реализация культурного проекта «Триединство языков», обозначенного в Послании Президента РК Н.А.Назарбаева, требует совершенно нового подхода к преподаванию английского языка:
стремиться из послушного «адепта», каким студент зачастую приходит после школы, превратить его
в самостоятельно думающую, интересную личность, успешно обучающуюся через использование
новых информационных технологий.
Для повышения качества высшего образования в последнее время интенсивно используют новые
образовательные технологии. Однако сейчас многие менеджеры и теоретики высшего образования
считают, что термин «образовательные технологии» сегодня не совсем адекватен. Чаще, как правило,
говорят об информационных технологиях, о компьютерных технологиях, чуть реже — о коммуникационных технологиях, и совсем редко — это уже предмет специальных обсуждений — об аудиовизуальных технологиях. Мы рассматриваем информационные, коммуникационные и аудиовизуальные
технологии в совокупности, как подчиненные решению более важной задачи — созданию новой образовательной среды, где информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии органично включаются в учебный процесс для реализации новых образовательных моделей.
Использование информационных технологий в сочетании со знаниями и умениями в области
иностранных языков позволит учащимся получить представление о реалиях современной экономической и социальной ситуации в нашей стране и в мире, будет способствовать успешной социальной
адаптации.
Одной из составляющих информационных технологий является Multimedia технология (multi —
много, media — среда), которая позволяет одновременно использовать различные способы представления информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук. Важнейшей особенностью мультимедиа технологии является интерактивность — способность пользователя влиять на работу информационного средства. Появление компьютера и мультимедийного проектора позволило перейти к
подготовке и показу иллюстративного материала в виде презентации, которая сочетает все необходимые моменты по организации качественного сопровождения выступления докладчика, включая
звук, видео и анимацию. Мультимедиа презентация — это уникальный и самый современный на се60
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годняшний день способ представления информации. Это программный продукт, который может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. В учебном процессе чаще всего
для создания мультимедийных презентаций используют стандартное приложение Power Point пакета
Microsoft Office.
Несомненно, названный выше тип презентаций имеет много преимуществ по сравнению с другими видами. Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами зрения
(80 %) и органами слуха (15 %) (это давно замечено и эффективно используется в кино и на телевидении). Power Point технологии позволяют воздействовать одновременно на эти важнейшие органы
чувств человека. Сопровождая динамический визуальный ряд (слайд-шоу, анимацию, видео) звуком,
мы можем рассчитывать на большее внимание со стороны человека. Следовательно, технологии данного вида позволяют представлять информацию максимально эффективно. Основным отличием презентации от остальных способов представления информации является их особая насыщенность содержанием и интерактивность, т.е. способность определенным образом изменяться и реагировать на
действия пользователя. Вариант презентации может быть помещен в сети Интернет. Power Point презентации дают прямой доступ к информации. Пользователь может сразу видеть все содержание и переходить к тому, что его заинтересовало. Извлечение информации не будет связано с затратами
большого труда и времени.
Использование Power Point может вдохнуть новую жизнь в планы старых уроков и увеличить
мотивацию учащихся только в том случае, если педагог знает, как грамотно применить его ресурсы
соответственно с учебным планом. Внедрение в практику преподавания новых информационных
технологий повышает профессиональную компетенцию преподавателя в области методики преподавания английского языка и повышает эффективность преподавания английского языка [1].
Широкое использование иллюстративного материала и Flash анимации в презентациях позволяет легко и доступно предъявить новую лексику, не прибегая к переводу на русский или казахский
язык. Необходимо тщательно выбирать оптимальные пути введения новых лексических единиц. Этап
предъявления начинается с введения новых слов на отдельном слайде и фонетической отработки
данного лексического материала, который сопровождается звуковыми файлами, что, в свою очередь,
позволяет осуществить многократное повторение сложных лексических единиц за диктором. Это позволяет формировать графический образ слова одновременно с его звуковым образом. Такой способ
предъявления лексики позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося — и
тех, у кого больше развита слуховая память, и тех, у кого преобладает зрительная память.
После этого раскрывается значение каждой лексической единицы и даются примеры ее использования в словосочетаниях или предложениях на этапе объяснения и закрепления. В презентациях
часто используется самый распространенный способ семантизации лексики — демонстрация соответствующей картинки в тех случаях, когда изучаются слова, обозначающие конкретные предметы.
Объяснение сложных грамматических явлений превращается в веселое и увлекательное путешествие, гарантирующее высокую степень понимания и усвоения грамматических структур и форм.
Усвоение степеней сравнения прилагательных происходит эффективнее с опорой на познавательный интерес учащихся и их стремление к новому. Реальные факты о разных животных из Всемирной
книги рекордов Гиннеса не только расширяют кругозор учащихся, но и обусловливают ситуативность применения знаний по данной грамматической теме [1].
Power Point презентации целесообразно применять на этапе тренировки в употреблении, например, предлогов или артиклей, что повышает уровень подготовки учащихся и качество выполнения
последующих тестов по данным темам. Именно многократное проигрывание учебной ситуации и интерактивная наглядность позволяют реализовать принцип прочности усвоения знаний. Применение
мультимедийных технологий способствует более прочному усвоению учебного материала, снижению
числа ошибок и времени усвоения материала.
Эффективным методом запоминания правил на практике являются так называемые тренажеры
по грамматике по определенным темам. Каждый слайд такого тренажера содержит одно задание с
множественным выбором ответов, один из которых является правильным. При наведении курсора
мыши на выбранный вариант ответа учащийся имеет возможность не только удостовериться в правильности своего выбора, но и получить схематичное объяснение в случае неверного ответа. Постоянное использование тренажера не только на уроке, но и дома позволяет довести навыки учащихся по
применению того или иного правила до автоматизма за сравнительно небольшой отрезок времени [2].
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Мы применяем информационные технологии на занятиях по английскому языку у студентов
первого, второго и третьего курсов физического факультета. Использование презентации Power Point
считается нами вполне оправданным при изучении тем «Страны изучаемого языка» и «Выдающиеся
физики». Данные темы включают в себя объемный материал, который необходимо разбирать в течение нескольких занятий. Поэтому нами выбран несколько иной путь — мы предлагаем студентам
сначала самостоятельно изучить эти темы, затем представить полученные знания в разработанной
ими самими презентации Power Point. Затем студенты выступают с проектами по выбранной ими теме перед сокурсниками, при этом презентация сопровождается устным докладом по теме. После презентации следует мини-тест или идут контрольные вопросы, которые составляет докладчик с целью
проверки понимания материала другими. Таким образом, информация хорошо усваивается студентами в максимально сжатые сроки. Это положение подтверждается результатами тестирования по данным темам, с вопросами которого успешно справляются студенты.
Несмотря на то, что студенты физического факультета отлично разбираются в компьютерных
технологиях, мы считаем необходимым разъяснить основные моменты, связанные с подготовкой
презентации Power Point перед началом работы над проектом.
Перед созданием презентации на компьютере важно определить:
 назначение презентации, ее тему, примерное количество слайдов;
 как представить информацию наиболее удачным образом;
 содержание слайдов;
 графическое оформление каждого слайда.
Критерии оценки презентации:
 раскрытие темы;
 подача материала (обоснованность разделения на слайды, включая части презентации, оглавление, представление темы и один обобщающий слайд);
 наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, рисунков, диаграмм);
 грамотность изложения;
 наличие интересной дополнительной информации по теме проекта;
 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернета).
Оформление презентации:
 единство дизайна всей презентации;
 обоснованность применяемого дизайна;
 единство стиля включаемых в презентацию рисунков;
 применение собственных (авторских) элементов оформления;
 оптимизация графики.
Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, видео, звука.
Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок.
В электронных презентациях важная роль отводится формированию базовых навыков и умений
у учащихся понимать воспринимаемую на слух иноязычную речь. Аудирование является мощным
средством обучения английскому языку. Этот вид речевой деятельности позволяет овладеть звуковой
стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией. Через аудирование происходит
активное усвоение лексического состава языка и его грамматической структуры. В результате постоянной тренировки такого вида речевой деятельности у учащихся развиваются логическое мышление
и способность выполнения таких сложных мыслительных операций, как анализ, синтез, дедукция,
индукция, сравнение, конкретизация и т.д.
Выбор материала для аудирования обусловлен темой занятия и ориентирован на возрастные
особенности учащихся и их интересы. Очень важно предлагать тексты на аудирование после определенной работы над лексикой и грамматикой, так как процесс узнавания возможен лишь на базе прочных лексических, грамматических и произносительных навыков.
Перед прослушиванием учащиеся получают возможность высказать свои предположения о содержании, например, диалога по его заголовку или по некоторым деталям рисунка к тексту. Также
учащимся предлагается ряд вопросов, направляющих внимание на осмысление содержания воспринимаемой речи, что позволяет определить и проконтролировать уровень детального понимания информации на более продвинутом этапе процесса аудирования.
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Использование музыки и песен на занятии снимает напряжение и усталость и дает мощный эмоциональный заряд. Песенный материал содержит аутентичный разговорный язык. Очень важно приучать учащихся слушать аутентичные тексты песен с первых дней обучения английскому языку. Такая форма аудирования способствует успешному формированию понимания речи на слух и, следовательно, формирует коммуникативную компетенцию у учащихся [3].
Нельзя не отметить техническое преимущество проведения аудирования в режиме Power Point,
которое позволяет преподавателю без потери времени и сил осуществлять этот процесс необходимое
количество раз. Кроме того, преподаватель освобождается от постоянного оформления доски. Весь
этап подготовки к прослушиванию, а также материал для аудирования организуются в одном слайде
в виде управляющих кнопок настройки действия и дополнительных эффектов анимации словосочетаний со звуковым сопровождением. Представленный в виде электронных презентаций материал существенно расширяет возможности обычных учебников за счет использования звукового и видеосопровождения и эффектов анимации. В ходе работы с компьютером у учащихся задействуются слуховой и визуальный каналы восприятия, что позволяет увеличить не только объем воспринимаемой информации, но и прочность ее усвоения [4].
Содержание данной статьи опирается на принцип учета индивидуальных особенностей учащихся с различным уровнем готовности к обучению, предусматривающий возможность развития каждого
учащегося, а также позволяющий выстраивать его индивидуальную образовательную траекторию.
Социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в
современном многокультурном мире. Огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет изучение культуры англоговорящих стран и родной страны. В связи с этим особое внимание в блоке презентаций лингвострановедческого направления отводится подбору информации в виде
текстов и иллюстраций, последовательности ее изложения, эстетическому оформлению материала.
Такая организация материала дает учащимся не только возможность получить наглядное представление о событиях и людях в разные периоды исторического развития США и Великобритании,
но и позволяет погрузиться в созданную на занятиях социокультурную среду.
Социокультурная компетенция является важной частью коммуникативной компетенции и неотъемлемым атрибутом современного человека. Уважение и толерантность к другой культуре, религии, к другому языку и образу мыслей стали бесспорной ценностью в современном мире.
Таким образом, мы полагаем, что технология презентации в Power Point на занятиях по английскому языку модернизирует образовательный процесс; развивает индивидуализированное обучение,
так как студенту при подготовке предоставляется выбор; воспитывает самостоятельность и саморегуляцию; оптимизирует временные затраты; помогает приобрести студентам навыки работы с приложением данного вида, выступления перед аудиторией; развивает коммуникативную компетенцию. На
наш взгляд, внедрение презентации Power Point в учебный процесс и применение данного вида информационных технологий на занятиях английского языка в локальном масштабе для изучения некоторых тем является эффективным средством освоения информации на иностранном языке и формирует навыки и умения работы с приложением, которые будут необходимы студентам в будущей профессиональной деятельности.
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Power Point мультимедиалық оқу презентацияларды ағылшын тілін
оқыту процесінде пайдалану
Мақалада Power Point арқылы ағылшын тілін оқыту процесі оптимизациясының жолдары мен
тəсілдерін анықтауға талпыныс жасалды. Ағылшын тілі сабағында Power Point арқылы презентация
технологиясы оқыту процесін жаңартады; жеке білім беруді дамытады, себебі студент дайындық
барысында таңдау жасай алады; дербестікке жəне өзін-өзі реттеуге тəрбиелейді; уақытша
шығындарды оңтайландырады; студенттерге берілген қосымшамен жұмыс істеу дағдыларын
дамытуға, аудитория алдында сөйлеуге көмектеседі; қарым-қатынас дағдыларын дамытады.
Сондықтан оқыту процесіне Power Point презентациясын енгізу жəне үлкен масштабта ағылшын тілі
сабағында кейбір тақырыптарды оқуға ақпараттық технологиялардың берілген түрін қолдану шет
тілінде ақпарат алудың тиімді құралы болып табылады жəне болашақ кəсіби қызметте студенттерге
қажетті болып келетін осы қосымшамен жұмыс істеу дағдыларын мен қабілеттіліктерін
қалыптастырады.
In the article the attempt to reveal a way and modes of optimization of process of English language teaching
by means of application Power Point is undertaken. The technology of presentation in Power Point at the
English language lessons modernizes the educational process; develops the individualized training as while
preparation the choice is given to the student; brings up independence and self-control; optimizes time expenses; helps to get to students skills of work with the application of the given kind, performance before audience; develops the communicative competence. Therefore, introduction of presentation Power Point in educational process and application of the given kind of information technology at the English language lessons
in local scale for studying of some themes is an effective way of development of the information in a foreign
language and forms skills and abilities of work with the application which will be necessary for students in
their future professional work.
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Использование информационных технологий при обучении химии
В статье рассмотрен вопрос о педагогической деятельности, ориентированной на повышение качества образования через внедрение и интеграцию современных образовательных технологий на уроках
химии. Мультимедийные средства обучения являются эффективными средствами, повышающими познавательную активность, любознательность и вследствие интерес к предмету. Кроме того, компьютерная техника применяется как средство контроля усвоения знаний учащимися, позволяет проведению безопасных лабораторно-практических занятий, значительно расширяет доступ к источникам
информации, дает возможность получения обратной связи, усовершенствуя учебный процесс на каждом этапе урока.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, интеграция современных образовательных технологий,
уроки химии, мультимедийные средства обучения, познавательная активность, интерес к предмету,
компьютерная техника, лабораторно-практические занятия, учебный процесс, новые информационные технологии.

В настоящее время в образовании идет процесс перехода к стандартам нового поколения, при
этом определяется роль информатизации и подтверждается факт вхождения человечества
Только за последнее десятилетие повсеместно стали использоваться новые информационные
технологии: Интернет, мобильная связь, цифровые технологии. При этом разрабатываемый образовательный стандарт должен стать ответом на вызов современного глобального непрерывно меняющегося мира.
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Все новинки технологического прогресса с особым восторгом встречают именно дети. Поэтому
очень важно использовать любознательность и высокую познавательную активность учащихся для
целенаправленного развития их личности. Именно на уроках под руководством педагога школьники
могут научиться использовать компьютерные технологии в образовательных целях, овладеть способами получения информации для решения учебных, а впоследствии и более широкого круга задач,
приобрести навыки, обеспечивающие возможность продолжать образование в течение всей жизни.
Однако использование в настоящее время компьютерных технологий в процессе обучения, в том
числе химии, скорее, исключение, чем правило. Кроме того, надо признать, что за последние годы
наблюдается снижение интереса учащихся к естествознанию вообще и к химии в частности, что
представляет собой одну из проблем школьного образования [1]. Причины негативных изменений,
появившихся в обучении химии за последние годы, связаны с нарастанием сложности программного
материала и сокращением учебного времени на его усвоение, а также недостаточным обеспечением
учебного процесса специальным оборудованием.
На современном этапе развития страны осуществляется модернизация образования, в рамках которой педагогами образовательных учреждений активно ведутся поиски новых подходов, средств и
методов обучения. Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества образования через внедрение и интеграцию современных образовательных технологий, при этом информационным отводится ведущее место.
Для достижения поставленной цели в области преподавания химии определены следующие задачи:
 рассмотреть основные принципы и методические приемы построения компьютеризированных
методик обучения химии;
 адаптировать применение информационных компьютерных технологий к условиям учебнообразовательного процесса;
 создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся с акцентом на информационные;
 содействовать созданию здоровьесберегающей среды обучения.
Реализация обозначенных целей и задач в нашем образовательном учреждении возможна благодаря наличию соответствующей материальной базы, созданной в рамках программы компьютеризации образовательных учреждений.
Для реализации нового подхода к преподаванию с применением информационных технологий
необходимо знать возможности, предоставляемые компьютером для усовершенствования учебного
процесса на каждом этапе урока.
Так, на этапе подготовки к уроку компьютер предоставляет возможности:
 создавать компьютерные модели конспекта урока, темы, курса в целом;
 максимально целесообразно располагать материал;
 обеспечивать основной материал дополнительной информацией;
 подбирать и систематизировать материал с учетом особенностей класса и отдельных учащихся.
На этапе проведения уроков компьютер позволяет:
 экономить время;
 красочно оформлять материал;
 повышать эмоциональную, эстетическую, научную убедительность преподавания;
 оптимизировать процесс усвоения знаний, воздействуя на различные анализаторы;
 индивидуализировать обучение;
 концентрировать внимание на важнейшей проблеме урока;
 в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу;
 самостоятельно использовать учебный материал обучающимися.
На этапе методической проработки процесса обучения у учителя появляются дополнительные
возможности:
 аккумулировать совместные усилия учителей;
 развивать, модернизировать, корректировать электронные материалы;
 систематически накапливать материал;
 повышать мотивацию преподавания и обучения.
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Кроме того, компьютерная техника применяется и как средство контроля усвоения знаний
учащимися, значительно расширяет доступ к источникам информации, дает возможность получения обратной связи. Для организации работы учителем могут быть применены различные модели
использования компьютера на уроках. Они подразделяются на методологические и организационные [2].
В практике преподавания химии мною применяются различные формы информационного сопровождения. Наиболее простым и эффективным приемом является использование готовых программных
продуктов, которые обладают большим потенциалом и позволяют варьировать способы их применения
исходя из содержательных и организационных особенностей образовательного процесса [3].
Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент, динамические рисунки,
звук) значительно расширяет возможности обучения, делает содержание учебного материала более
наглядным, понятным, занимательным. Например, раздел «Химия на службе человека» позволяет
приблизить получаемые сведения к реальности (рис. 1).

Рисунок 1. Содержание учебного материала «Химия на службе человека»

Компьютерное моделирование оказывается незаменимым при изучении химических процессов,
непосредственное наблюдение за которыми нереально или затруднено. Таким примером может служить рассмотрение процесса электролитической диссоциации, изучение реакций ионного обмена, где
наглядно, в движении представлены процессы, происходящие в растворе между ионами.
Компьютерные технологии дают возможность демонстрировать реакции с взрывчатыми или
ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реактивами, процессы, протекающие слишком
быстро или медленно, что невозможно в школьных условиях. Например, при изучении электрохимической коррозии учащиеся в течение нескольких минут могут рассмотреть механизм этого крайне
медленно протекающего процесса [4].
Преподавание химии специфично по сравнению с другими дисциплинами, поскольку предполагает проведение практических работ. И в этом случае компьютер стал эффективным помощником
учителя. Конечно, проведение опытов в лаборатории обладает неоспоримыми преимуществами, но
при изучении токсичных веществ (например, галогенов) виртуальный мир дает возможность проводить химический эксперимент без риска для здоровья. Если в кабинете отсутствует необходимое
оборудование, использование компьютера дает возможность компенсировать этот недостаток.
Привлечение обучающих игр позволяет сделать процесс усвоения химической информации эмоционально насыщенным, а значит, более продуктивным. Например, для формирования умений различать принадлежность веществ к определенному классу можно использовать игру «Химическая
кладовая». Обучающие игры можно применять и для внеклассной работы по предмету (рис. 2).
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ХИМИЧЕСКАЯ
КЛАДОВАЯ

Рисунок 2. Обучающая игра «Химическая кладовая»

Учитывая специфику обучения и тот факт, что 80 % обучающихся имеют домашний компьютер,
появилась возможность использовать электронные носители информации в процессе индивидуальной работы с детьми, имеющими трудности в обучении, временно обучающимися на дому, и с одаренными детьми [5].
Еще одним аргументом в пользу применения информационных технологий является возможность быстрого и эффективного контроля знаний учащихся. Большая часть электронных учебников
содержит упражнения-тренажеры, задачи с решениями, тестовые задания. Отдельные программные
продукты содержат электронный журнал, который позволяет фиксировать уровень знаний учащегося
по каждой теме курса (учитываются не только отметка и число попыток решения, но и затраченное
время на выполнение заданий). Система оценки результатов дает возможность определить рейтинг
учащегося по каждой теме, проследить динамику успеваемости и скорректировать учебный процесс в
соответствии с показанными результатами. Кроме того, использование контролирующих программ
способствует формированию адекватной самооценки у учащихся.
Несмотря на ряд преимуществ готовых программных продуктов, информация на некоторых из
них излагается очень сухо, встречаются ошибки принципиального характера, некоторые задания
чрезвычайно трудны для учащихся. Поэтому возникает потребность в создании собственных информационных продуктов. Компьютерные презентации — эффективный метод представления и изучения
любого материала. Применение слайд-фильмов (Power Point) обеспечивает более высокий уровень
проведения урока, его информационную насыщенность, динамичность, наглядность. При создании
презентации используются данные электронных учебников, информация сети Интернет, на слайдах
размещаются необходимые формулы, схемы химических опытов в соответствии с последовательностью изучения материала на уроке. В целях своевременного устранения пробелов в знаниях и
закрепления наиболее важных вопросов темы на последнем слайде помещаются контрольные задания. Если учащиеся не могут ответить на какой-либо вопрос, то есть возможность вернуть слайд, содержащий сведения для правильного ответа. Таким образом осуществляется разбор материала, вызвавшего затруднения.
Наличие большого набора информационных объектов в презентации дает учителю возможность
представить изучаемый объект или процесс во всем многообразии его проявлений и свойств, а также
более четко и точно определить его место и значение в системе научных знаний об окружающем нас
мире [6].
Очень важно, что использование информационных технологий органично вписывается в структуру любого урока, дает возможность стимулировать поисковую деятельность учащихся на современном, качественно ином уровне, а также формировать учебную мотивацию и ключевые компетенции обучающихся.
Нами была отслежена результативность обучения при использовании информационных технологий. Диагностика уровня сформированности ОУН свидетельствует о том, что система работы с использованием информационных технологий на уроках химии приводит к росту показателей качества
обученности, чего мы не наблюдали при традиционном обучении. При этом наибольшее увеличение
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количества детей, входящих в группу «сильных» и «средних», наблюдается по критерию сформированности коммуникативных навыков — 42 и 35 % соответственно. Значительный рост прослеживается и по уровню сформированности организационных навыков. Рост интеллектуальных умений и навыков несколько ниже и составляет 21 %, что свидетельствует о сложности процесса их формирования.
Изучение структуры мотивации проводилось методом анкетирования. Позитивным моментом
можно считать увеличение показателя, характеризующего выраженность познавательного интереса, а
именно: «содержанием и процессом познания», так как традиционно выраженность данного мотива
обратно пропорциональна возрасту [7].
Система отслеживания результативности обучения химии свидетельствует о положительной динамике сформированности общеучебных умений и навыков, качества обученности по предмету, оптимизации структуры учебной мотивации.
Таким образом, компьютеризация при обучении создает особую информационную обстановку,
которая стимулирует интерес и пытливость ребенка. Это облегчает понимание и решение многих задач интеллектуального характера, способствует раскрытию природой заложенных потенциалов и
способностей к познанию, творческой инициативы, личностному развитию каждого ученика.
Целевое включение новых информационных технологий в учебный процесс способствует постоянному динамичному обновлению содержания, форм и методов обучения и воспитания, позволяет
педагогу решать проблемы, связанные с разработкой и использованием учебных программных продуктов качественно нового уровня [8].
Смыслом и позитивным результатом модели обучения с использованием информационного ресурса являются следующие аспекты:
 в центре технологии обучения — ученик;
 в основе учебной деятельности — сотрудничество;
 позиция ребенка в учебном процессе активная;
 перспективная цель — формирование мотивации и развитие способности ученика к самообразованию.
Наше учебное заведение, как и большинство образовательных учреждений, активно участвует в
освоении современных информационных технологий и ведет работу на перспективу, определяя приоритетные задачи:
 организовать дальнейшую работу по повышению квалификации и методической поддержки
учителей в области использования информационных и коммуникационных технологий;
 развивать медиатеку;
 координировать работу педагогов всех образовательных ступеней и предметных областей для
эффективного использования компьютерной базы;
 наладить информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями города;
 организовать работу по формированию информационной культуры с семьями воспитанников
школы.
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Химияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану
Мақалада химия сабақтарында бiлiмнiң сапасын арттыруға бағдарланған қазiргi бiлiм беру технологияларды енгізу жəне біріктіру педагогикалық əрекет сұрағы қарастырылған. Мультимедиалық
құралдары пəнге деген қызушылықты, танымдылық ынтасы жəне білуге деген құмарлығын
арттырудың тиімді құралы болып табылады. Сонымен қатар компьютерлік техника оқушылардың
білімін игеруін бақылау құралы ретінде қолданылады, зертханалық-практикалық білім қауіпсіздігін
өткізуге, ақпарат көзіне мүмкіндіктерін кеңейтуге, кері байланыс мүмкіндігін білуге, сабақтың əрбір
барысында оқу үрдісін жетілдіруге мүмкіндік береді.
The article discusses the educational activities focused on improving the quality of education through the introduction and integration of modern educational technologies in chemistry classes. Multimedia learning
tools, are effective means of increasing cognitive activity, curiosity, and in consequence increase the interest
in the subject. In addition, computer technology is applied as a means of monitoring student learning, to allow
a safe laboratory and practical exercises, significantly expands access to information sources, provides an opportunity to feedback, developing improved educational process at every stage of the lesson.
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Особенности организации исследовательской деятельности учащихся
в инновационной школе
Статья посвящена особенностям организации исследовательской деятельности в начальной школе.
Исследовательская деятельность имеет важное значение в развитии и социальной адаптации учащихся в начальной школе. Главная цель исследовательской деятельности — получение новых знаний об
окружающем мире. Важная задача учителя — помочь выйти на исследовательскую задачу; организовать поиск и процесс решения; и лишь затем — изложить найденное. Качество организации учебноисследовательской деятельности младших школьников неотделимо от знания учителем основных характеристик познавательных процессов учеников младших классов.
Ключевые слова: организация исследовательской деятельности, начальная школа, исследовательская
деятельность, исследовательская задача, поиск и процесс решениия, младшие школьники, познавательный процесс учеников младших классов, совершенствование содержания образования, организации внеурочной познавательной деятельности, инновационные школы.

В настоящее время главной целью организации исследований школьников является развитие их
исследовательской позиции, навыков аналитического мышления. Из этого следует, что на каждом
этапе исследований нужно дать учащемуся определенную свободу в работе, иногда даже в ущерб
формальному протоколу. Иначе исследование, главный смысл которого в активизации познавательной активности учащихся, может постепенно превращаться в обычную при репродуктивной системе
обучения последовательность стандартных учебных этапов.
Проблема включения младшего школьника в учебно-исследовательскую деятельность оказывается весьма актуальной, но не всегда успешно решаемой. В силу этого необходим активный поиск
благоприятных условий организации учебной исследовательской деятельности школьников в системе
начального образования. Мы полагаем, что особенно актуальна эта проблема для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе онтогенеза учебная деятельность является ведущей и
определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период
развиваются основные формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных
знаний, развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. В этом возрасте начинается осознание себя как
субъекта учения.
Актуальность проблемы вызвана еще и тем, что изменение уклада начальной ступени образования является основным направлением сегодняшних реформ. Усвоение предметного материала обучения из цели становится средством такого эмоционального, социального и интеллектуального развития ребенка, которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию, а следовательно, и
успешную социализацию младшего школьника.
Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается процесс решения ими
научных и личностных проблем. Основная цель такого обучения — создать условия для развития
умения школьников учиться на собственном опыте и опыте других [1].
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Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается такая форма организации
учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с неизвестным заранее результатом в различных областях науки, техники, искусства и
предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной проблематике, овладение методикой исследования,
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, выводы [2].
Исследовательская деятельность всегда связана с открытием нового знания — в этом ее принципиальное отличие от деятельности учебной, просветительско-познавательной, информативноосведомительной: исследование всегда предполагает наличие некой проблемы, некоего противоречия, белого пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении.
При этом первым и одним из самых важных моментов исследовательской деятельности является
нахождение проблемы, требующей решения, обнаружение этого белого пятна, поэтому познавательная потребность, мотивация исследовательской деятельности являются неотъемлемой ее характеристикой.
Целью исследовательской деятельности всегда является получение нового знания о нашем мире.
Это знание может иметь как частный, так и обобщающий характер, но это всегда сущностная характеристика, такая информация, которая не может быть получена на уровне простого восприятия. Это
либо закономерность, либо знание о детали, о ее месте в той или иной закономерности.
Исследовательская деятельность — это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии
с поставленной целью, объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверка полученного знания определяют специфику и сущность этой деятельности.
А.И.Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского поведения лежит психическая
потребность в поисковой активности в условиях неопределенной ситуации, дает другое определение:
«Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. … Она логически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского поведения и механизмы его осуществления. В их роли выступает дивергентное и конвергентное мышление» [3].
Исследовательская деятельность, с одной стороны, — это системное образование, которое включает в себя фактически все познавательные действия, а значит, предполагает соответствующие способности, а с другой — имеет весьма специфические качества, связанные с исследовательской мотивацией и продуктивностью мышления [4].
Идея исследования как метод познания мира и метода обучения принадлежит древности.
Сократовский метод представлял собою беседу-исследование с помощью остроумных вопросов,
задаваемых одним собеседником другому, в ходе которых обнаруживались противоречия в общепринятом понимании тех или иных явлений окружающего мира. Осознание этих противоречий будило
мысль, возникали новые вопросы, которые шаг за шагом вели к истине. Он не называл себя учителем,
а вместе с тем помогал учиться, способствовал рождению истинного знания. Сократ учил смело и
самостоятельно мыслить.
Стратегическая цель реформирования образования ориентирована на ребенка, развитие его
творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и самоопределению.
Гуманизация образования как путь достижения цели реформ предполагает максимальную персонификацию и дифференциацию обучения и воспитания детей.
Сложившийся за многие годы опыт учебно-исследовательской деятельности учащихся стал базой для разработки новых подходов к организации образовательного процесса в контексте педагогики развития, освоения инновационных технологий, направленных на изменение характера образования как усвоения суммы знаний, умений и навыков — к поисковому, мотивирующему учащихся к
самоопределению [5].
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Как показывает опыт организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях различного типа учебно-исследовательская деятельность способствует:
 развитию интереса, расширению и актуализации знаний по предметам школьной программы,
развитию представлений о межпредметных связях;
 развитию интеллектуальной инициативы учащихся в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ;
 созданию предпосылок для развития научного образа мышления;
 освоению творческого подхода к любому виду деятельности;
 формированию установки на престижность занятий научной деятельностью, фундаментальными науками;
 становлению сферы содержательного предметного общения внутри детского коллектива, между учащимися, педагогами, учеными и специалистами;
 обучению информационным технологиям и работе со средствами коммуникации;
 формированию развивающей образовательной среды для ребенка;
 профессиональному самоопределению детей;
 получению предпрофессиональной подготовки;
 содержательной организации свободного времени детей;
 формированию научно-педагогического сообщества детей, педагогов, ученых и специалистов,
реализующих различные программы учебно-исследовательской деятельности [6].
Таким образом, под исследовательской деятельностью школьников понимается деятельность,
связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.
А исследовательский метод характеризуется как самостоятельное (без пошагового руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и её проверка,
формулирование выводов.
В настоящее время исследовательская деятельность учащихся представлена разнообразными
формами. Основные из них: детские объединения учащихся по интересам, конференции, олимпиады,
турниры, выставки, научно-методические сборы, научные объединения учащихся (НОУ), малые академии наук (МАН) [7].
Стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье,
уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со
школьным учебником, им неинтересна работа в классе, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в
жизнь их мечты, вывести детей на дорогу, ведущую к поиску в науке, в жизни, помочь раскрыть свои
способности. Творческая деятельность младшего школьника начинается с начальной школы, поэтому
период начального обучения рассматривается как подготовительный этап к участию учащихся начальной школы в целенаправленной научно-исследовательской деятельности и в дальнейшем.
В настоящее время исследовательская деятельность учащихся реализуется во всех образовательных учреждениях: школах, лицеях, гимназиях, учреждениях дополнительного образования детей.
Традиционно исследовательская деятельность учащихся продолжает успешно развиваться в учреждениях дополнительного образования детей: Дворец творчества, Дворец детей и юношества и т.д.
Исследовательская деятельность учащихся во многих учреждениях становится средством интеграции образовательных программ общего, среднего и дополнительного образования, что позволяет
объединять преимущества, свойственные образовательным программам этих двух типов: ориентированность общего среднего образования на выполнение государственного и социального заказа общества на воспроизводство профессионально-кадрового потенциала и направленность дополнительного
образования на свободный выбор ребенком и его семьей видов и форм деятельности, формирование
его собственных представлений о мире, развитие познавательной мотивации, способностей и склонностей. Данный путь интеграции позволяет создать особую развивающую образовательную среду,
комфортную как для ребенка, так и для педагога, основанную на взаимодействии детей и педагога в
процессе предметной деятельности, реальном авторитете наставника и друга, уважительном отношении друг к другу субъектов этой деятельности.
72

Вестник Карагандинского университета

Особенности организации исследовательской…

Исходя из реальной ситуации можно выделить следующие приоритетные направления развития
учебно-исследовательской деятельности учащихся:
 совершенствование содержания образования на принципах вариативности, создание учебнометодических комплектов для работы детских исследовательских объединений;
 развитие форм дополнительного образования детей, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала личности ребенка;
 разработка эффективных тематических и междисциплинарных проектов организации исследовательской деятельности учащихся;
 развитие психолого-педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся и педагогов [8].
Необходимо учитывать возрастные особенности и возможности детей, поэтому педагогу нужно
очень хорошо знать своих воспитанников, чтобы, проектируя их развитие и воспитание, отбирать
наиболее целесообразные формы и содержания деятельности.
В процессе организации учебно-исследовательской деятельности учитель должен ориентироваться на средние показатели продуктивности памяти: объем, точность, длительность.
Процесс познания, заключающийся в отвлеченном, обобщенном и опосредованном отражении
фактов и явлений, в установлении связей и отношений, называется мышлением. С помощью мышления человек узнает факты и явления, может понять причины их существования [3].
В современной школе роль мышления еще более возрастает. При современном обучении ученику необходимо не просто приобрести знания, умения и навыки, но и овладеть творческим подходом к
их осуществлению, развивать устойчивые познавательные интересы и мотивы учения, потребность в
постоянном самообразовании.
Таким образом, на первый план выдвигаются задачи умственного развития, формирования творческого мышления учащихся.
Согласно фундаментальному принципу современной психологии развитие психики происходит
в деятельности [9].
Детская самостоятельность развивается через постоянное разрешение противоречий между
стремлением ребенка к совместной деятельности со взрослыми и тенденцией взрослых приучать к
свободе выбора, независимости в поступках и суждениях — обязанностью взрослого постоянно вводить детскую инициативу в рамки норм. Для организации исследовательской деятельности ученика
учитель должен уметь вычленять эту деятельность из ряда других познавательных видов деятельности.
Если формулировать эти качества как характеристики личности, отличающие учеников, имеющих склонность к исследовательской деятельности, они будут заключаться в следующем:
 специфическая «исследовательская» мотивация, особая познавательная потребность, которая
заключается не в желании накопить полезные знания, но а) в стремлении обнаружить нечто
новое, «вмешаться» в обыденный ход вещей, б) в стремлении к «объемному», системному знанию, желание «охватить взглядом» явление в максимальном масштабе;
 потребность в реальном взаимодействии с изучаемым объектом, стремление «пробовать», извлекать новую информацию из собственного опыта, проверять все на своем опыте (в науке это
качество можно назвать стремлением к самостоятельной верификации любого знания);
 особая чувствительность к противоречиям и проблемам, обнаружению систем и структур, отличающихся от уже известных людям (критичность мышления), как на первом этапе нахождения основной исследовательской проблемы, так и на последующих, связанных с решением частных вопросов, на которые разбивается затем главная проблема;
 способность к дивергентному поиску решения, основанная на таком умственном действии, как
аналогия (которая прежде всего проявляется в метафоричности мышления);
 способность к рефлексии двух типов: а) способность к осознанию собственных ментальных
процессов, которая позволяет управлять исследовательской деятельностью; б) научная рефлексия, позволяющая организовать имеющиеся знания в систему [10].
Необходимо различать две формы педагогического участия в исследовательской деятельности
учащихся, которые применимы как на уроке, так и в организации внеурочной познавательной деятельности.
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Первое направление (не принимаемое нами) связано с непосредственным развитием творческого
мышления и отдельных способностей, обслуживающих исследовательскую деятельность, без первоначального целеполагания.
Второе направление — это актуализация познавательного интереса и процесс управления поиском. То есть исследовательские умения формируются не изолированно, в отрыве от цели, а закономерно, как средство, необходимое для решения исследовательской задачи. Ведущую роль в этом направлении играет способность учителя активизировать исследовательский интерес ученика, а затем
умение поддерживать его, помогать ученику находить необходимые средства для его реализации [10].
Исследовательская деятельность предполагает определенный уровень компетентности в изучаемой области. Однако было бы ошибкой начинать с детального изучения предмета, хотя многие авторы методических пособий дают именно такой совет [11].
Углубленное знакомство с изучаемой областью начинается обычно уже после формирования научного интереса, исследовательской проблемы или хотя бы ее предвестника, в виде интуитивного
предвидения.
В идеале каждый этап должен начинаться с любопытства, с потребности узнать, с удивления тому, что непонятно, тогда изучение становится осмысленным (принцип активности, или учебной деятельности, по В.В.Давыдову) и пристрастным, но при этом необязательной становится строгая последовательность изучения [11].
Надо помочь ребенку правильно выстроить индивидуальную траекторию познания, тогда его
знания будут иметь более целостный характер, в этой системе у ребенка будут легче формироваться
аналогии, связи, смыслы. Никто не будет требовать от ученических исследований революционных
открытий — они совершаются вообще крайне редко и требуют от исследователя серьезной подготовки и, строго говоря, гениальности. Но есть гораздо более распространенный вид исследовательских
проблем, которые фактически формируют тело науки. А.Н.Поддьяков, опираясь на работы Т.Куна,
пишет об этом: «Есть один тип «предложений», или «гипотез», которые ученый подвергает систематической проверке. Я имею в виду предложения, в которых выражена чья-либо догадка, как лучше
связать собственную исследовательскую проблему с корпусом общепринятого научного знания. Например, можно предположить, что данное неизвестное химическое вещество содержит соль редкоземельного элемента, что ожирение подопытных крыс связано с наличием особого компонента в их
диете, или что вновь открытый набор спектральных линий следует интерпретировать как следствие
ядерного спина. В каждом из подобных случаев последующий шаг исследования связан с тем, чтобы
проверить догадку или гипотезу... Однако ни в коем случае таким проверкам не подвергается действующая теория. Напротив, будучи занят нормальной исследовательской проблемой, ученый должен
предполагать действующую теорию, задающую правила игры… Если она (гипотеза) не выдерживает
проверки, под сомнение ставится только его компетентность, а не содержание действующей теории» [12].
Современные исследователи также отмечают необходимость учитывать уровень сложности исследовательской проблемы. В связи с этим наиболее распространенный вид исследования — проверки, которые предпринимаются с целью выявить особенности частного проявления принятой теории
или подвергнуть действующую теорию максимальному испытанию. Именно в том, что А.Н.Поддьяков называет нормальной наукой (в противовес экстраординарной, революционной), выявляются и
положения, которые требуют проверки, и сами способы проверки [12].
Большинство проблем этого уровня науки можно квалифицировать как интерпретационные или
описательные, когда какой-то новый элемент, или новое, не описанное до сих пор явление, или новый феномен описываются и объясняются с помощью известной теории.
Именно этот уровень исследовательской деятельности наиболее предпочтителен для общеобразовательной школы, хотя даже он достаточно сложен и требует от ученика особого склада мышления.
Задача педагога — помочь выйти на исследовательскую задачу, организовать поиск и процесс
решения и лишь затем изложить найденное. Наибольшие затруднения у педагогов вызывает первый
этап — поиск и формулировка исследовательской задачи.
Но прежде чем выходить на проблему, необходимо рассмотреть виды научно-практической работы, которые можно отнести к исследовательским.
Таким образом, качество организации учебно-исследовательской деятельности младших школьников неотделимо от знания учителем основных характеристик познавательных процессов учеников
младших классов.
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Бастауыш мектеп оқушыларының ғылыми зерттеу жұмыстарын
ұйымдастыру ерекшеліктері
Мақалада бастауыш мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
ерекшеліктері қарастырылған. Бастауыш мектепте зерттеу жұмыс іс-əрекетінде танымдық,
дамытушылық жəне əлеуметтік бейімделуі жайлы баяндалады. Зерттеу іс-əрекетінің басты мақсаты —
бізді қоршаған əлем туралы білім алу. Педагогтың міндеті — зерттеу міндетін айқындау, іздену, шешу
үдерісін ұйымдастыру жəне қол жеткен нəтижені мазмұндау. Бастауыш мектеп оқушыларының оқузерттеушілік іс-əрекетінің сапасы олардың танымдық қызығушылықтарының ерекшеліктерін
мұғалімнің білуіне тікелей байланысты.
The article dedicated to peculiarity of instructional research activity of elementary school children. The research activity has a cognitive and evaluative importance of the children social adaptation at the elementary
school. The main purpose of research activity is getting a new knowledge about our world. The teacher has
mission to help to define research task, to organize research activity and making task solution process. The
quality of organization the instructional research activity inseparable from teacher knowing the elementary
school children basic cognitive characteristics.
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Тұлғаның əлеуметтік белсенділігін қалыптастырудың
психологиялық-педагогикалық негіздері
Мақалада мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңіндегі тұлғаның əлеуметтік белсенділігін
қалыптастырудың өзекті мəселелері қарастырылды. Зерттеулерге сүйене отырып, мақала авторлары
балалық шақта əлеуметтік белсенділіктің пайда болу жəне даму ерекшеліктерін ашып көрсетіп,
тұлғаның бастамашылдығы мен дербестігін қалыптастыруға негіз болатын психологиялықпедагогикалық талаптарды, бағыттарды ұсынды. Бастамашылдық пен орындаушылықтың көрініс
табуы көптеген факторлармен, оның ішінде тұлғаның жалпы даму деңгейімен, балалардың ісəрекетімен, қоршаған əлеуметтік шындықпен, өзара əрекет ерекшеліктерімен тығыз байланысты.
Сонымен қатар мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жасындағыларға тəн іс-əрекет түрлерінде ғана
əлеуметтік белсенділіктің алғашқы негіздері пайда болып, дамитындығы туралы пікір айтылды.
Кілтті сөздер: мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңіндегі тұлғаның əлеуметтік белсенділігі,
балалық шақ, əлеуметтік белсенділік, тұлғаның бастамашылдығы мен дербестігін қалыптастыру
негізі, психологиялық-педагогикалық талаптар, тұлғаның жалпы даму деңгейі, балалардың іс-əрекеті,
қоршаған əлеуметтік шындығы, өзара əрекет ерекшеліктері, мектепке дейінгі жəне кіші мектеп
жасындағыларға тəн іс-əрекет түрлері.

Қоғамдық-тарихи тəжірибені меңгеру жəне əлеуметтік ортаның əсерімен адам тұлға ретінде
дамып, қалыптасады. Өз іс-əрекетінің нəтижесінде адам қоршаған шындыққа белсенді əсер ете
отырып, оны шығармашылық тұрғысынан қайта жасап, өзін де өзгертеді.
1980 жылы баланың əлеуметтік белсенділігін қалыптастыру жəне дамыту мəселесі бойынша шет
елде мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңі көптеген зерттеушілердің назарын аударды
(Ш.А.Амонашвили, С.П.Баранов, Е.А.Ануфриев, Р.Г.Казакова, В.И.Логинова, В.С.Мухина жəне тағы
басқалар). Мектепке дейінгі кезеңнен бастап əлеуметтік белсенділікті қалыптастыру бойынша
қажырлы еңбектеніп, мақсатқа бағытталған жұмыстар жүргізілуі керек. Осы кезеңнен бастап болашақ
тұлға ретінде өзіне, адамдарға, қоршаған ортаға көзқарасы қалыптаса бастайды. Əлеуметтік ережелер
мен қағидаларды меңгере отырып бала дамиды. Əрине, əлеуметтену процесі баланың қоршаған
ортамен белсенді өзара əрекеті нəтижесінде жүзеге асады. Субъектінің əлеуметтік белсенділігінсіз
оның танымы да, шығармашылығы да, іс-əрекеті де дамымайды. Сондықтан балалық шақтан бастап
белсенділік əлеуметтік маңызды сипатқа ие болуы керек.
Е.А.Ануфриев тұтастай алғанда белсенділік компонентіне баса назар аудара отырып, адам
өмірін жоғары мəнге толтыратын, жағымды қоғамдық құндылықтарға бағытталған, қоғамдық дамуға
жетелейтін белсенділікті ғана əлеуметтік деп түсіндіреді [1].
Кейбір зерттеулерде белсенділіктің əрекеттік жəне мақсаттылық компоненттерінің бірлігі атап
көрсетіледі. Мысалы, А.П.Петров əлеуметтік белсенділікті «қоғамды қайта жасауға бағытталған
қарқынды дамитын əрекет» ретінде қарастырады [2]. А.К.Рычковтың пікірі бойынша, «əлеуметтік
белсенді тұлға — бұл өзіндік қажеттіліктері мен мемлекеттің сұранысына сай, қабілетті, алдына
қойған мақсатына қол жеткізе білетін, жан-жақты дамыған тұлға» [3]. Философия, əлеуметтану
ғылымдары əлеуметтік белсенділікті қоғамнан адамға қарай принципі негізінде қарастырады, адами
факторларды белсендіруге арналған қоғамдық талаптарды зерттейді. Ал педагогика, психология
ғылымдары тұлғаның белсенділігін адамнан қоғамға қарай принципі негізінде қарастырады, адамның
əлеуметтік ортамен өзара əрекеті тұрғысынан тұлға ретінде қалыптасу заңдылықтарын зерттейді.
Əлеуметтік белсенділік тұлғаны қалыптастырушы факторлардың бірі ретінде жəне қоғам үшін
адамды басты құндылық ретінде сипаттайды. Əлеуметтік белсенділік арқылы адамның өмірлік
ұстанымы пайда болады, қоғам дамуына өзінің үлесін қосуға атсалысады, тұлға ретінде өз əрекетін
жүзеге асырады. Əлеуметтік белсенділіктің мəні — тұлғаның жаңа қоғамдық міндеттерді атқаруымен
байланысты мінез-құлық тəсілдері мен əрекеттер жиынтығының қалыптасуы, өзіндік «Мен»
компонентімен тікелей байланысты мақсатының əлеуметтік маңызын сезінуі. Нəтижесінде тұлға
өзіне нақты міндеттер жүктеп, жауапкершілік субъектісі болып табылады.
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Əлеуметтік белсенділік өз бетінше пайда болмайды, өзіндік қызығушылық пен əлеуметтік
бағдардың негізінде жүзеге асады. Жауапкершілік, саналылық, дербестік əлеуметтік белсенділікті
сипаттайтын сапалар болып табылады.
Тұлғаның əлеуметтік белсенділігін қалыптастыру тəрбие мақсатының маңызды сапаларының
бірі ретінде сипатталады, яғни нақ осы əлеуметтік белсенділік қоғамда адамның күнкөріс амалы
болып, оның болашаққа деген талпынысын, тұлға ретінде шығармашылық мүмкіндіктерін ашып,
тұлға мен қоғамды біріктіреді.
Сонымен қатар тұлғаның əлеуметтік белсенділігін қалыптастыру педагогика жəне психология
ғылымында ең күрделі жəне өте аз зерттелген мəселенің бірі болып табылатынын атап өткен дұрыс.
Баланы оқыту мен тəрбиелеуде белсенділік принципі талап етілгенмен, тəжірибеде толық жүзеге
асырылмай келді. Адамнан белсенділік талап етілді, бірақ бұған қажет жағдай жасалған жоқ.
Талаптың өзі орындаушылық аясында шектелді, ал тұлғаның ұсынысына қоғам қызығушылық
танытқан жоқ.
Қазіргі таңда мəселе оңтайлы шешімге бетбұрыс жасады. Бұған қоғамды демократияландыру,
адамның рухани өмірінің ізгіленуі, ашықтық жəне жариялылық себеп болды. Жаңашылпедагогтардың алдыңғы қатарлы тəжірибелері, психологиялық-педагогикалық зерттеулері негізінде
жасалған жалпы орта білім беру мен мектепке дейінгі тəрбие концепцияларының нұсқаларында
аталған мəселе айқын көрініс тапты. Қоғамдық талаптардың өзгеруі мектепке дейінгі ұйымдар мен
мектептердегі білім беру мен тəрбие мақсаттарының да өзгеруіне əкелді. Əлеуметтік индивидтің
белсенділігін көрсететін білім мен іскерлікті қалыптастыру мəселесі ғана емес, сонымен қатар
əлеуметтік белсенділіктің əр түрлі формаларында қалыптасып, дамитын адамның жеке тұлғасы басты
орынға шықты.
Нақты тəжірибе жəне арнайы жүргізілген психологиялық-педагогикалық зерттеулер
көрсеткендей, əлеуметтік белсенділіктің негізін қалыптастыруда мектепке дейінгі жəне кіші мектеп
жасы сəтті кезең болып табылады. Мұнда бастамашылдық пен атқарушылдықты дамыту үшін
əлеуметтік қызбалық пен əлеуметтік енжарлықтың көрінуін жеңуде сəтті бастамалар жасалады.
Əрине, балалардың белсенділігі үлкендердің белсенділігінен мазмұндық сипаттамасы жəне көріну
деңгейі бойынша ерекшеленеді. Мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңінде əлеуметтік
белсенділік көбінесе мөлшерлік деңгейде көрінеді жəне тұлғалық деңгейге өту үшін нақты талаптар
қойылады. Сонымен қатар мөлшерлік деңгейді өтпеген адамнан болашақта жоғары деңгейлі
белсенділікті күту қиын.
Тəжірибе жинақтамай, білім мен іскелікті меңгермей өмірде, əлеуметтік жағдайларда, өзара
қарым-қатынаста шешім табу қиын болғандықтан, ең алдымен орындаушылық жоғары қарқынмен
дамиды. Соңынан тұлғалық құрылым ретінде қалыптасатын бастамашылдық пайда бола бастайды.
Ойында, еңбекте, нəтижелі əрекет түрлерінде, қарым-қатынаста, оқуда балалар мейлінше сапалы
бастамалар көтере бастайды. Бала əрекетті ұйымдастырумен жəне орындаумен байланысты
ұсыныстар айтуға қабілеттілігі артады. Бұл ұсыныстар əрекеттің нақты мақсаттарына қол жеткізуге
бағдарланған. Сонымен қатар біршама дербес айырмашылықтар бақыланған. Сапалы бастамалар мен
атқарушылық қабілеттері көрінген балалар аз емес, бұл олардың қарапайым əлеуметтік
ұстанымдарының қалыптасқандықтарына дəлел болады. Бірақ əлеуметтік белсенді емес деңгейде
қалған балалар да бар. Көптеген ұлдар мен қыздардың сапалы бастамалар көтеруге жəне сапалы
орындауға қабілетті болып, тұлғалық таңдауды жүзеге асыруда психологиялық-педагогикалық
тұрғыдан жағдай жасау педагогтың міндеті болып табылады [4].
Əлеуметтік белсенділік психикалық дамудың көптеген көрсеткіштерімен тығыз байланыста
дамиды. Зерттеулер көрсеткендей, əлеуметтік белсенді емес балалармен салыстырғанда айқын
бастамасы жəне атқарушылығы бар балалардың функционалдық мүмкіндіктері, көрнекі-бейнелік
жəне логикалық ойлауы, қиялы, қызығушылығы, құрдастарымен қарым-қатынас жасай алу іскерлігі
біршама жоғары деңгейде дамыған. Мұндай балаларды құрдастарына əсер ете алу қабілеті бөліп
көрсетеді. Əлеуметтік белсенді балалар барлық деңгейдегі құрдастарымен өте жақсы қарым-қатынас
жасайды, сапалы бастамалар көтеріп, басқаның бастамасын қолдай біледі, оның орындалуына əсер
етеді. Əлеуметтік белсенді емес балалар біріккен əрекетті қиындықпен үйлестіруі мүмкін. Əлеуметтік
қызбалық танытатын балаларда бастамалар сапасыз сипатқа ие болып, орындалуында қиындықтар
тудырады. Əлеуметтік енжарлық танытатын балаларда белсенділіктің бастамашылдық та,
атқарушылық та компоненттері əлсіз көрініс табады.
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Мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңінде əлеуметтік белсенділікті қалыптастыру
мəселесін қарастыра келе, балалардың қоғамдық міндеттерді шешуін қадағалай отырып, олардың
тұлғалық дамуын жүзеге асыру керек деп есептейміз. Əлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптасыру бұл
мектепке дейінгі ұйымда, мектепте, отбасында тəрбие мен оқыту жүйесін үйлестіре отырып, қайта
жасау болып табылады. Бұл тəрбиешілер мен мұғалімдерді арнайы оқытып, ата-аналарға кеңестер
беруді талап етеді.
Əлеуметтік белсенділікті қалыптастырудың бірнеше бағыттарын ұсынуға болады.
Ең алдымен бала тұлғасының əлеуметтік белсенділігінің негізін қалыптастыруда сəйкес
психологиялық жағдай жасау керек. Оның ішінде ең маңыздылары төмендегідей:
 қоғамдық міндеттерді шешуде балалардың əлеуметтік тұрғыдан атсалысуы үшін алғы
шарттардың болуы;
 мектепке дейінгілердің жəне кіші мектеп оқушыларының іс-əрекеттері мен мінез-құлық
түрткілерін арттыру тəсілі ретінде эмоционалдық қобалжуларын белсендіру;
 тұлғаның өзін-өзі тануының ішкі механизмі ретінде өзіндік сананы дамыту.
Тұлғаның əлеуметтік белсенділігін қалыптастыруда педагогикалық талаптармен қамтамасыз ету
керек, бастамашылдық пен атқарушылдыққа негіз болатын нақты əдістер мен тəсілдерді өңдеу қажет.
Мұнда көп нəрсе педагог тұлғасына, балалармен ізгілікті, дұрыс қарым-қатынас жасай алу қабілетіне,
белсенділіктің көрінуінің дербес ерекшеліктеріне зерттеу жасап, оның дамуын талдауға байланысты.
Əрбір педагогтың балада əлеуметтік белсенділікті қалыптастырудың тиімді педагогикалық шарттары
туралы түсінігі болып жəне оны мектепке дейінгі ұйым мен мектепте жүзеге асыра алуы қажет.
Мұндай талаптарға мыналар жатады:
 оқыту мен тəрбиелеуде мəселелік принципін енгізу;
 мектепке дейінгі ұйым жаттығулары мен мектеп сабақтарында ойынды қолдану;
 оқу сабақтарының əлеуметтік мазмұнының болуы;
 балалардың топтық өзара əрекетін дамыту.
Аталған талаптар аясында əрбір баланың дербес ерекшелігін есепке ала отырып,
бастамашылдық пен атқарушылықты дамытуға бағытталған жəне іс-əрекеттің əр түрлі түрінде
əлеуметтік белсенділіктің қалыптасуына негіз болатын арнайы əдістер қолданылады:
 балаларды танымдық сұрақтарының пайда болуына;
 бастамашылдықтың дербес көрінуіне;
 іс-əрекетті жүзеге асыру барысында ұсынылған бастамаға;
 ұжымдық бастамаға жəне біріккен əрекетті ұйымдастыру бойынша бастамаға
ынталандыру.
Тұлғаның əлеуметтік белсенділігін қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша
педагогтарға көмек көрсетілуі керек. Осы мақсатта мектепке дейінгі ұйымда жəне мектепте арнайы
психологиялық қызмет жұмыс жасауы керек, оның негізгі міндеті баланың психикалық дамуын
зерттеу, баланың əлеуметтік белсенділігін қалыптастыру саласында түсінігін кеңейту үшін
педагогтар мен ата-аналармен жұмыс жəне т.б. болып табылады. Психологиялық қызмет атааналармен жұмысқа басты назар аударуы қажет. Кейбір отбасыларда тəрбиеге, оның ішінде баланың
белсенділігін қалыптастыруға жете көңіл бөліне бермейді. Мектеп, мектепке дейінгі ұйым, отбасы
əрекеттерінің бірлестігі бала тұлғасын дамытудың басты қағидасы болып табылады. Психологиялық
қызмет өкілдері тəрбиешілерге, мұғалімдерге жəне ата-аналарға ортақ педагогикалық бағдар жүйесін
жасап, оларға балалардың дербес ерекшеліктерін зерттеуге, өзара түсінік табуға көмектесуі керек.
Мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңінде тұлғаның əлеуметтік белсенділігінің негізін
қалыптастыру жəне дамыту заңдылықтарын зерттеу басты мəселе болып табылады. Əлеуметтік
белсенділікті қалыптастырудың психологиялық заңдылықтарын бөліп көрсету үшін адам тұлғасының
қалыптасу тұңғиығына тереңдеу керек. Мұнда мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жас кезеңі басты
орын алады. Қабылдау əрекетінен адамгершілік құндылықтың күрделі түрлеріне дейін, қарапайым
ойлаудан шығармашылық қабілеттің көрінуіне дейін, алғашқы күлімсіреу мен жандану процесінен
қарым-қатынастың қатпарларын түсінуге дейін, құрдастарымен жəне үлкендермен қарым-қатынас
жасау іскерлігі осының барлығы балалық кезеңде алғаш рет көрінеді. Əлеуметтік белсенділік өзіненөзі қалыптаспайды, ол баланың əлеуметтенуінің нəтижесі болып табылады.
Қорытындылай келе, əлеуметтік белсенділіктің негіздерін қалыптастыру бала тұлғасының
жалпы дамуымен тығыз байланысты. Сондықтан, балалардың өздері атқаратын қоғамдық міндеттерге
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қатысты қарапайым əлеуметтік ұсыныстарды өңдеп, олардың үйлесімді дамуы үшін бастамашылдық
пен орындаушылық деңгейін жоғарлатуға мүмкідік беретін əдістерді ұсынған тиімді болып
табылады.
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Психолого-педагогические основы формирования
социальной активности личности
Авторы рассматривают актуальные проблемы формирования социальной активности личности в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Опираясь на исследования, раскрывают особенности
возникновения и развития социальной активности в детском возрасте, психолого-педагогические
условия, направления, которые способствуют становлению инициативности и самостоятельности
личности. Проявление инициативы и исполнительности обусловлено многими факторами, в том числе
уровнем общего развития личности, укладом жизни и деятельности детей, спецификой
взаимодействия ребенка с окружающей социальной действительностью. Авторы показывают, что в
детском возрасте возникают и развиваются только первоначальные основы социальной активности в
доступных для дошкольников и младших школьников видах деятельности.
In the article it is considered the actual problems of formation the social activity of personality in early preschool and school age. The authors of the article were based on the investigations, and at the same time create
the peculiarities of origin and development of the social activity in childhood, the psycho-pedagogical conditions and directions, which promote the formation of initiative and self-dependence of the personality. Initiative and diligence due to many factors, including the level of overall development of personality, lifestyle and
activities for children, the specifics of the surrounding social reality. The article presents the idea that as children arises and develops only the original foundations of social activity available for preschool and primary
school children activities.
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Гражданское воспитание школьников
на основе нравственного развития личности
В статье рассмотрены вопросы гражданского воспитания на основе нравственного развития личности.
Гражданское воспитание определяется не только субъективными усилиями воспитателей, но, и объективным состоянием общества, уровнем развития демократии. К основным элементам гражданского
воспитания относится нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональных чувств.
Ключевые слова: гражданское воспитание, нравственное развитие личности, элементы гражданского
воспитания, нравственная культура, правовая культура, свобода личности, патриотическое воспитание, национальные чувства, интернациональные чувства, формирование нравственности.

Гражданское воспитание — это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс освоения детьми и молодежью навыков демократического самоуправления, укрепления ответственности
индивида за политический, нравственный и правовой выбор, за поддержание законопорядка, обороноспособности страны, за максимальное развитие личностью собственных творческих способностей,
их реализацию в интересах прогрессивного устойчивого развития общества и достижения собственного жизненного успеха. Гражданское воспитание позволяет человеку ощущать себя юридически,
социально, нравственно и политически дееспособным. Нравственная культура базируется на общечеловеческих моральных ценностях, а правовая культура выступает в качестве субъективной основы и
предпосылки существования правового государства, для которого характерна высокая степень востребованности гражданских качеств людей.
Осмысливая сущность нравственности личности, следует иметь в виду, что в качестве синонима
этого понятия зачастую употребляется термин «мораль». Между тем эти понятия необходимо различать. Под моралью обычно понимают систему выработанных в обществе норм, правил и требований,
которые предъявляются к личности в различных сферах жизни и деятельности. Мораль как форма
общественного сознания рождается в системе конкретно-исторических общественных отношений,
является их духовным продуктом, суммой правил, требований, норм, регулирующих взаимодействия
между людьми, их отношение к вещам и явлениям реального мира. Нравственность есть освоенная,
внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его индивидуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувство совести. Формирование нравственности, или
нравственной воспитанности, — перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и
привычки поведения личности и их неукоснительное соблюдение.
Но что означают моральные (нравственные) нормы, правила и требования к поведению личности? Они есть не что иное как выражение определенных отношений, предписываемых моралью общества к поведению и деятельности личности в различных сферах общественной и личной жизни, а
также в общении и контактах с другими людьми. Например, согласно морали каждый человек должен добросовестно относиться к труду, уважать людей труда, беречь общенародное достояние и природу, быть преданным родине, поддерживать достоинство и честь других людей, проявлять коллективизм, правдивость, скромность и т.д. Все эти нормы и правила определяют те нравственные отношения, которые человек должен проявлять к труду, родине, другим людям и т.д.
Мораль общества охватывает большое многообразие этих отношений. Если их сгруппировать, то
можно четко представить содержание воспитательной работы по формированию нравственности
учащихся. В целом эта работа должна включать в себя формирование следующих моральных отношений:
а) отношение к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; понимание моральных и
духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе народов;
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б) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; культура межнациональных отношений;
в) отношение к труду: добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины
труда;
г) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям: забота о сохранении и
умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы;
д) отношение к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;
е) отношение к себе: высокое сознание гражданского долга; честность и правдивость; простота
и скромность в общественной и личной жизни; нетерпимость к нарушениям общественного порядка
и дисциплины; принципиальность, личное достоинство и т.д.
Каждое из перечисленных отношений включает в себя целый ряд норм, правил и требований,
которых должна придерживаться личность и которые составляют основу ее жизни и поведения.
Именно эти правила и требования не только детализируют содержание нравственного воспитания, но
и указывают на его исключительно большую многогранность.
Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания является понятие нравственного чувства — постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных нравственных отношений и взаимодействий. Нормы морали преобразуются в субъективную нравственность только
благодаря их чувственному освоению человеком. Нравственное чувство является системообразующим началом человеческой нравственности. Благодаря ему моральное сознание, знание норм поведения, привычные поступки приобретают нравственный смысл. А.С.Макаренко большое значение придавал «поступку наедине с собой», или тому, как ведет себя воспитанник в отсутствие других людей,
когда не испытывает контроля. О его нравственной воспитанности можно судить только тогда, когда
он правильно ведет себя в силу внутреннего побуждения (потребности), когда в качестве контроля
выступают его собственные взгляды и убеждения. Выработка таких взглядов и убеждений и соответствующих им привычек поведения и составляет глубинную сущность нравственного воспитания.
Рассматривая содержание нравственного воспитания, мы отмечали, что оно должно быть направлено на формирование у личности нравственных отношений к идеологии и политике страны,
родине, труду, общественному достоянию, охране природы, к людям и самой себе. Но моральные
отношения не возникают и не существуют сами по себе. Они органически связаны с деятельностью
человека и обусловливаются ею. Это очень важное положение. Из него следует, что нравственное
воспитание представляет собой сознательно осуществляемый процесс формирования у учащихся
положительных моральных отношений в системе разнообразной учебной и внеклассной деятельности и выработки на этой основе соответствующих личностно-этических качеств.
Исходя из содержания нравственных отношений необходимо включать учащихся в следующие
виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, по сбережению материальных ценностей и охране природы, общение с другими людьми и др. В процессе активного участия в
разнообразной деятельности (при педагогически правильной ее организации) у учащихся развивается
осознание того, как ее необходимо осуществлять, формируются чувства совести и ответственности,
вырабатываются навыки поведения и укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует те
или иные нравственные отношения (патриотизм, трудолюбие и т.д.). Без хорошо организованной
практической деятельности и ее умелого педагогического стимулирования нельзя эффективно формировать гражданское воспитание.
Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и в дальнейшем
формируются на протяжении всей жизни человека.
Реалии воспитательного пространства в его многомерном проявлении обновляющейся парадигмы, хотя и создают позитивный фон и ценностно-ориентационную направленность субъектов социума на становление в общенациональном масштабе феномена гражданственности, — это лишь одна из
составляющих глобального общественного процесса. Чтобы определить роль и место воспитания как
системообразующего элемента в содержательном наполнении процесса гражданского становления
человека, рассмотрим ряд концептуальных положений, проливающих свет на исторические вехи и
современные представления об этом феномене [1].
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На протяжении всей истории человечества в разные периоды развития педагогической науки
гражданское воспитание рассматривалось как необходимая составная часть воспитательного процесса, причем решение этой проблемы объективно зависит от политических, социально-экономических
условий конкретной страны в определенный исторический период ее развития.
Сегодня гражданское воспитание — это процесс, который осуществляется в учреждениях разного уровня (дошкольных, школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, общественных
организациях). Гражданское воспитание в общественных организациях определяется социальнодеятельностным потенциалом, который включает в себя: а) готовность и способность личности реализовывать знания о гражданских обязанностях в интегрированном виде; б) стремление к самоутверждению в социально значимой деятельности; в) умение реализовывать качества гражданина в жизни.
Воспитание Гражданина Отечества является объективной необходимостью. Эта необходимость
вытекает из видения конечных целей педагогического процесса, когда результатом его становится
гражданин, «обладающий гарантированной государством совокупностью прав и обязанностей, приверженный идеалам демократии, идеям социального партнерства, уважающий национальные и личностные свободы как окружающих, так и свои; гражданин, для которого приоритетным становится
уважение к законам государства; гражданин, которого характеризует способность к разнообразной и
продуктивной деятельности на благо общества и государства, на благо личности».
Гражданское воспитание понимается как вид целенаправленной духовно-практической деятельности по формированию гражданской сознательности, активности, ответственности, других социально значимых качеств личности, ее готовности и способности к созидательному преобразованию действительности. Это современное определение гражданского воспитания перекликается с взглядами
таких педагогов, как А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинский, которые понимали его как формирование
привычки к участию в гражданских делах. В то же время оно не поднимается до той духовной основы, которую вкладывали в гражданское воспитание К.Д.Ушинский, И.А.Ильин, которые олицетворяли его с развитием у гражданина любви к своей Родине, осознанием им своего национального достоинства и духовного своеобразия.
В своем исследовании мы придерживаемся мнения Б.Т.Лихачева, который считает, что гражданское воспитание — это система общечеловеческого ценностного отношения к глобальным проблемам, социальным группам, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни
и сознания [2]. Система гражданского воспитания включает в себя: комплекс целей-функций, формируемых с учетом возрастных возможностей усвоения общегражданских и общечеловеческих политических идей детьми; содержание и формы гражданского воспитания в школе, внешкольных и общественных организациях, средств массовой информации и др.
Основная цель гражданского воспитания заключается в воспитании у человека нравственных
идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на благо общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего,
что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба близких людей, народа и государства, определяет его социальное поведение и является существенным условием развития демократического общества. Так как главным звеном системы гражданского воспитания школьников являются люди и отношения между ними, уместно отнести ее к социальным системам. Она органично связана с системами более широкого масштаба: 1) обществом в целом как макросистемой, его институтом воспитания; 2) культурой, историческими традициями, обычаями — с системами, хранящими
духовный генотип народа; 3) системой воспитания воспитательных учреждений. Система гражданского воспитания обусловлена ими, сохраняя при этом некоторый уровень самостоятельности в пределах возможности выбора имеющихся средств для решения поставленных задач.
По проблемам гражданского воспитания школьников имеется ряд педагогических исследований
(Л.Ю.Мастыкина, С.Б.Омарова и др.), в которых раскрываются содержание воспитания гражданственности и особенности процесса формирования этого качества у учащихся в системе классных и внеклассных занятий; рассматриваются методы, пути и формы организации воспитательной работы по
формированию гражданского сознания школьников; их поведение в процессе взаимоотношения
с окружающей средой. Изучен и обобщен опыт воспитания гражданственности в истории развития
отечественной школы, анализируются педагогические условия формирования гражданской активности
и сознательности в современных условиях. Кроме того, определено место семьи и средств массовой
информации в гражданском воспитании; установлены педагогически целесообразные пути и средства
формирования основ гражданской зрелости в процессе деятельности детских организаций.
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Гражданское воспитание школьников…

К основным категориям гражданского воспитания относятся понятия: гражданственность,
гражданская позиция. Эти понятия, возникшие в античную эпоху и в более поздние периоды человеческой истории, продолжают развиваться и сегодня. Как известно, главным показателем воспитания
человека как Гражданина является гражданственность. По мнению Е.В.Бондаревской, А.С.Гаязова и
других исследователей, сущность гражданственности необходимо понимать как сопричастность личности к общим делам государства, ощущение себя гражданином, полноправным членом общества,
активную и сознательную включенность субъекта в дела и проблемы общества. Она проявляется в
способности индивидов быть субъектом политики, т.е. в активной защите гражданами общих коренных интересов своей страны, национальных ценностей народа, является необходимой предпосылкой
определенного типа поведения, основана на любви и преданности своему Отечеству.
Гражданственность является аспектом духовной культуры личности, поэтому решение проблемы гражданского воспитания находится в плоскости формирования духовной культуры подрастающего поколения, которую мы рассматриваем как сложное интегративное личностное свойство, включающее гуманистические компоненты базовой культуры личности в их духовной целостности. Идея
личности в контексте культуры дает направление душевной жизни индивида. Гражданственность, как
отмечается в исследованиях Е.В.Известновой, О.П.Песоцкой, предполагает долженствование и обязательства граждан, добросовестное служение государству и обществу. Такой подход отражен в исследованиях И.В.Суколенова и других. Он рассматривает гражданственность как необходимую сумму определенных знаний, как комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в деятельности и отношениях человека, выполняющего следующие основные социально-ролевые функции —
осознанная законопослушность, патриотическая преданность в служении Родине и защите интересов
своего Отечества, общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейнобытовых, межнациональных и межличностных отношений. Основными компонентами являются гармонически сочетающиеся патриотические, интернациональные чувства, нравственно-правовая культура, уважение и доверие к другим гражданам страны.
Изучению педагогических аспектов проблемы воспитания гражданственности были посвящены
исследования В.Н.Выговской, Г.Н.Волкова, В.И.Кожокарь, Ю.А.Маринкиной, А.К.Нургалиевой,
М.П.Чумаковой, Т.А.Шингерей и других. В них раскрываются содержание воспитания гражданственности и особенности процесса формирования этих качеств у учащихся в системе урочных и внеклассных занятий, рассматриваются пути и методы, формы организации воспитательной работы по
формированию гражданственности, гражданских качеств.
В научно-педагогической литературе встречаются различные определения гражданственности,
что свидетельствует об отсутствии концептуального единства в интерпретации содержания этой категории. В политологическом энциклопедическом словаре понятие «гражданственность» многозначно:
1) психологическое ощущение себя гражданином, полноправным членом политического сообщества;
2) антитеза аполитичности, активная и сознательная включенность в дела политического сообщества;
3) приверженность интересам государства, готовность идти на жертвы ради этих интересов; 4) высшая
добродетель свободного и полноправного участника политического сообщества; 5) способность и готовность выступать в роли гражданина. Эти и другие родственные им значения понятия «гражданственность» взаимодополняют и подкрепляют друг друга, в связи с чем оно приобретает весьма широкий
смысл, обнаруживает внутреннюю связь и родство с такими понятиями, как «политическая активность», «политическое участие». Гражданственность — категория, в которой проявляется отношение
человека к государству, обществу, самому себе, своей позиции, своим правам и обязанностям
(И.А.Зимняя, В.А.Сухомлинский). При этом гражданственность является предметом исследования
целого ряда наук, что позволяет определять ее как одну из наиболее ярких междисциплинарных категорий. Вслед за И.Н.Руссу предлагается учитывать при формировании гражданственности две стороны: объективную — требования к гражданину со стороны государства и общества; субъективную —
собственные интересы и потребности гражданина, его заинтересованность в реализации норм и требований государства и общества (в данном исследовании рассматривается субъективная сторона).
На современном этапе развития педагогической науки на первое место в определении гражданственности выносятся ее идеологический, мировоззренческий, общественно-политический аспекты, в
рамках которых актуализируются социальная, общественно-политическая, гражданско-нравственная
свобода и активность; гражданская сознательность, долг, совесть, ответственность. Базовым сопутствующим свойством гражданственности является личностная активность, которая проявляется и формируется в деятельности, в различных ее формах и разновидностях. Гражданская активность не моСерия «Педагогика». № 1(61)/2011
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жет существовать вне деятельности. Гражданственность формируется и развивается только в деятельности и носит личностно-деятельностный характер. Созерцательная пассивно-наблюдательная
абстрактная гражданственность, по единодушному мнению ученых, невозможна. Гражданственность
характеризуется синтезом чувств, привычек поведения, проявляющихся в специфической гражданской деятельности, — взаимодействующих качеств личности, или интегративное качество. Оно
включает в себя целый спектр качеств личности. Куда входят:
 социальная ответственность гражданина;
 нравственная, политическая и правовая культура (выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободы личности);
 разделение общественной идеологии;
 ощущение гражданственности в качестве значимой духовной ценности;
 гражданская позиция, включающая морально-нравственные установки, патриотическое мировоззрение;
 практическое поведение, предполагающее наличие готовности личности исполнять свои гражданские обязанности, гармонично сочетать национальные чувства с социальной и этнической
толерантностью;
 социальная и этническая самоидентификация, т.е. осознание личностью своей принадлежности
к определенному государству, обществу, этносу (не обязательно по принципу тождества расы
или национальности) и принятие законов и правил этого общества.
В социологии фиксируется важное для данного рассмотрения понятие «гражданская роль», отождествляемое с понятием «позиция» граждан в обществе, исследуются кризисные явления развития и
нарушения безопасности гражданского общества и государства в связи с отрицательной динамикой
гражданских отношений. Гражданственность рассматривается в трудах Р.Г.Гусейнова как явление
культуры и проявление духовного в человеке в современных условиях гражданского диалога, создания гражданского общества, массовой коммуникации. Значительное влияние на нашу работу оказали
исследования теоретического и практического характера по воспитанию гражданской позиции
(И.В.Молодцова, Л.Л.Хоружая и др.). Эти исследования внесли существенный вклад в теорию и
практику воспитания гражданской позиции школьников. Страна нуждается в компетентных людях,
имеющих гражданскую позицию, принимающих самостоятельные решения и способных нести ответственность за свои поступки.
В области психологии понятие «позиция» рассматривается как интеграция доминирующих личностных, избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе. Позиция, как правило, всегда осознана, индивидуальна, избирательна и динамична, она имеет регулятивный характер для личности (Б.Г.Ананьев и др.). Таким образом, согласно психологической науке, позиция личности представляет собой сложную систему отношений, установок и мотивов, которыми
она руководствуется в деятельности, целей и ценностей, на которые направлена деятельность. Становление позиции определяет поведение и деятельность личности.
В педагогике «позиция» рассматривается как устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках;
сложная интегративная характеристика, отражающая активно-избирательное, инициативное, ответственное отношение личности к себе, деятельности, миру и жизни в целом. Исходя из этого гражданская позиция включает в себя принятие личностью ценностей и норм, действующих в обществе в качестве установок и мотивов своей деятельности. Позиция личности — явление сложное и состоит из
нескольких взаимосвязанных компонентов: когнитивного (гражданского сознания), деятельностного
(гражданского поведения) и эмоционального (гражданских чувств).
В когнитивном компоненте заключена система знаний о политических, правовых и моральных
нормах общества, об истории и культуре своего государства, об общечеловеческих ценностях как
основе существования Человечества. Данный компонент включает в себя знания о гражданской позиции; понимание социально-политических процессов и явлений; умение анализировать социальные
ситуации и проблемы, высказывать собственную точку зрения.
В деятельностном компоненте выражается деятельностная активность личности, мера ее творческого, созидательного участия в жизни общества, активное отстаивание своих гражданских взглядов
и убеждений на основе осознания и принятия ценностей данного общества. Этот компонент характеризуется гуманистической направленностью отношений личности к обществу, труду, людям и само84
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му себе; формированием гражданских ценностных ориентации, обеспечивающих усвоение ею норм
социального поведения, осознание их личностной значимости.
Эмоциональный компонент включает переживания действий и поступков, их эмоциональную
оценку: гордость, одобрение или неприятие. Эмоциональный компонент представлен умениями выполнять гражданские обязательства, соблюдать социальные и правовые нормы, т.е. реальным поведением человека, его участием в различных видах общественной деятельности на разных уровнях.
Выделенные компоненты гражданской позиции личности, их становление и развитие взаимообусловлены и тесно связаны между собой, при характеристике личности школьников они рассматриваются
в единстве и взаимосвязи. Позиция формируется в результате осознания гражданских действий и поступков (как своих, так и чужих). При этом эмоциональный компонент является одним из важных,
так как позволяет еще до осознания дать (прочувствовать) оценку событию.
Гражданская позиция не противоречит гуманистическим устремлениям личности, а непосредственно с ними связана, так как основана на общечеловеческих ценностях: нельзя уважать и чтить
только свою страну и свой народ, «уничтожая» другой. Поэтому формирование гражданской позиции
— это, прежде всего, формирование гуманистической позиции, основанной на самоценности человека. Трудно любить и уважать просто «страну», можно любить и уважать конкретных людей, а через
них — свой народ и страну.
В педагогических исследованиях проблема воспитания гражданской позиции занимает важное
место. Так, в работах А.В.Беляева, Б.З.Вульфова и других уделяется внимание воспитанию гражданина. Психолого-педагогический аспект становления позиции личности рассматривают в своих работах Л.С.Выготский, В.В.Игнатова и другие. Различные аспекты гражданской позиции обсуждаются в
исследованиях Л.Н.Боголюбова, А.С.Прутченкова, Я.В.Соколова и других.
Для нашего исследования значимыми представляются исследования, определяющие «позицию»
как отношение личности, которое характеризует человека многоаспектно, в единстве объективного и
субъективного, внешнего и внутреннего, потенциального и актуального, и в качестве целостной характеристики конкретного человека как личности и индивидуальности (М.С.Каган и др.).
Анализ существующих определений позиции демонстрирует значительные расхождения в толковании понятия психолого-педагогического феномена. Позицию мы будем понимать как интегративную характеристику, которая проявляется в его убеждениях, критическом мышлении, мотивах
личностно-значимой социальной деятельности.
Выделение понятия «гражданская позиция» важно, потому что оно является одним из интегративных признаков гражданственности, а также критерием ее сформированности. Ядром понятия «гражданская позиция» является гражданское сознание личности, которое, органически сочетаясь с нравственными чувствами, выражается в поступке, в активной деятельности, направленной на утверждение передовых взглядов, идеалов. Анализ понятия «гражданская позиция» позволил выявить различные подходы в понимании ее сущностных оснований. Так, гражданская позиция
рассматривается как личностное образование; интегративное качество личности; совокупность гражданских, правовых или нравственных; различные аспекты отношений — духовных, трудовых, нравственных и др.; социальный или идейно-нравственный критерии сформированности личности.
Мы трактуем понятие «гражданская позиция» как свойство личности, проявляющееся в разнообразных видах деятельности, в том числе социальной, содействующее успешной ее социализации.
Осмысление понятия «гражданская позиция» позволило определить, что становление гражданина
обусловливается не только объективными и субъективными условиями функционирования социума.
Наше исследование определяет задачу рассмотрения главного в педагогике понятия — «воспитание»,
которое трактуем как специальную деятельность, имеющую целью формирование определенных качеств, свойств и отношений части к целому.
Воспитание гражданской позиции школьников определяется как целенаправленный, непрерывный, специально организуемый процесс личностно-значимой гражданской деятельности школьников,
предполагающий освоение гражданского опыта с целью самореализации и выполнения гражданского
долга. Решение задачи предполагает выбор теоретико-методологической стратегии, в качестве которой может выступать методологический подход к исследованию. Проблема воспитания гражданской
позиции школьников решается с позиции личностно-ориентированного, ценностного и деятельностного подходов.
Личностно-ориентированный подход, с одной стороны, требует учета возрастных особенностей
школьников, с другой — качественных характеристик психологических процессов [3]. В настоящее
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время все более набирает силу личностно-ориентированная тенденция, связанная с переносом центра
тяжести в отношениях с субъектно-объектных на диалоговые, субъектно-субъектные. На первое место ставится не только вопрос о развитии школьников, но и о стимулировании их саморазвития.
Таким образом, гражданское воспитание утверждает гуманный подход к развитию личности человека. Оно строится на основе его потребностей и возможностей их удовлетворения в процессе преодоления отчуждения личности от институтов власти, изменений приоритетов в пользу образования
и культуры.
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Адамгершілік өнегелі дамуы негізінде оқушылардың азаматтық тəрбиесі
Мақалада азаматтық тəрбие сұрақтары адамгершілік өнегелі дамуы негізінде анықталып қаралады.
Азаматтық тəрбие тəрбиеленушінің субъективті нығайтуынан ғана емес, қоғамның объективті
жайынан, демократияның даму деңгейінен анықталады. Бұл тəрбиенің негізгі элементтеріне
адамгершілік, құқықтық мəдениет жатады, ол өзіне деген адамгершілік сезімінде, ішкі жеке тұлға
бостандығына, тəртіптілік, басқа азаматтарды сыйлау жəне мемлекеттік үкіметте басқару орнына,
қабілеттіліктер өз міндеттерін орындау, патриоттық сезімде, ұлттық жəне халықаралық достық
сезімдерінің үйлесімділігін үйлестіруінде көрініс табады.
The questions of civic education on the basis of the moral development of personality. Civic education is determined not only by subjective efforts of educators, but also and above all an objective state of society, society, the level of development of democracy and humanity. Civic education allows a person to feel legally, socially, morally and politically capable. The main elements of civic education is a moral and legal culture,
which is expressed in self-esteem, inner personal freedom, discipline, respect and trust in other citizens and
public authorities in general, the ability to perform his duties, a harmonious combination of patriotic, national
and international feelings.
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Содержание подготовки специалистов для профильной школы
В статье рассмотрено содержание подготовки педагогических кадров для профильной школы. Отмечено, что главной целью профессиональной подготовки специалистов для профильного обучения является обеспечение общедоступности получения полноценного специального образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями. Авторами подчеркнуто, что необходимы
также создание педагогических условий для студентов по обеспечению профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образованием.
Ключевые слова: профильная школа, дифференциация обучения, среднее образование, профессиональное образование, профессиональная деятельность, образовательный процесс, траектория образования, личностно-ориентированное обучение, педагогические инновации, развитие личности.

Приоритетной задачей, определяемой Государственной программой развития образования в
Республике Казахстан на 2011–2020 гг., является достижение нового, современного качества всех видов образования, в том числе общего и профессионального. Введение гибкой системы профилей обучения в старшей школе одна из мер, необходимых для создания условий достижений современного
качества общего образования [1].
Изучение и анализ современной психолого-педагогической литературы показывают, что современная концепция среднего образования решительно отказывается от традиционной уравниловки,
признавая многообразие форм обучения и получения среднего образования в зависимости от склонностей и интересов учащихся. Эффективным средством обновления образования выступает дифференциация обучения, которая позволяет индивидуализировать учебный процесс, удовлетворять разносторонние образовательные интересы учащихся, развивать интеллектуальный и творческий потенциал личности [2].
В настоящее время уже существует опыт, накопленный в инновационных школах Казахстана
по организации профильной подготовки. В этих учебных заведениях профильная дифференциация
занимает ведущее место в плане определения задач, структуры и кадрового обеспечения. По нашему
мнению, теоретически оформленный опыт организации профильной дифференциации обучения, накопленный в школах Казахстана, может активно использоваться при переходе к профильному обучению на старшей ступени общего среднего образования.
Но как показал анализ литературы, проблема профильной дифференциации обучения в школах
недостаточно проработана и остается малоизученной.
Несмотря на наличие обширной литературы, посвященной проблеме дифференциации обучения,
и богатого многолетнего опыта исследовательской и практической работы по этим проблемам, нельзя
не отметить отсутствие единства и ясности даже в интерпретации этого термина.
Одной из проблем и является профильная подготовка учащихся, связанная с переходом к профессиональному образованию и последующим вступлением в самостоятельную профессиональную
деятельность. В настоящий момент сложилось противоречивое отношение ученых и практиков
к профильной подготовке учащихся и переходу от профильной подготовки к профессиональному образованию молодежи. С одной стороны, новые социально-экономические условия привели к изменению социального заказа в области образования: от школы требуется создать условия для более осознанного и качественного самоопределения учащихся. Это вызвало появление вариативных образовательных учреждений и возможность их выбора родителями и учащимися. С другой стороны, в условиях усиливающейся поляризации общества происходит процесс закрепления социального неравенства с помощью вариативного образования.
Существенный вклад в построение теории профильного обучения вносит теория развивающего
обучения В.В.Давыдова, в соответствии с которой содержанием развивающего обучения являются
теоретические знания, методом — организация совместной учебной деятельности школьников и педагогов, а продуктом развития — главные психические новообразования. В дальнейшем эти идеи
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развивались в работах Л.В.Занкова, Ш.А.Амонашвили, В.В.Рубцова и других ученых. Такой подход
подтверждает необходимость предпрофильной подготовки, когда учащиеся в процессе обучения
осознают и развивают свои интересы и способности.
Главная стратегическая линия развития послевузовского образования на современном этапе состоит в его обновлении, с тем чтобы сделать его современным в содержании образования, так как
существенно важным компонентом профессионального образования является его содержание, тесно
связанное с потребностями регионального индустриально-инновационного развития общества.
Высшее послевузовское образование, как неотъемлемая часть всей системы образования, не может развиваться изолированно от последней, и в этой связи развитие высшего профессионального
образования опирается на принципы, определяющие функционирование всей образовательной системы.
Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения квалификации действующих педагогических кадров.
Для реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры и содержания подготовки специалистов для профильной школы на основе современных подходов к организации педагогического образования, что должно включать опережающую проработку модели стандартов высшего
педагогического образования [3].
Подготовка специалистов для профильной школы является одной из приоритетных задач профессионально-педагогического образования. Многообразие уровней образования позволяет личности
самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. Но рождается и новая проблема —
преемственности уровней, в частности, подготовка магистров профессионального образования, на
что собственно и направлено наше исследование.
Модель профессионально-педагогической подготовки специалистов для профильной школы
рассмотрим на примере подготовки магистра профессионального обучения.
Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен обеспечивать:
 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование индивидуальных образовательных траекторий);
 практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов);
 завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и
компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.
Необходимо отметить, что специфическими профессиональными задачами педагогической деятельности в системе профильного обучения для педагога являются: проектирование образовательного процесса, направленного на индивидуализацию обучения, усиление самостоятельного творческого
начала в деятельности учащихся, развитие исследовательской деятельности и социальной практики;
формирование целей обучения во взаимосвязи с практикой профессиональной деятельности (по профилю); разработка и реализация элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения; использование, дополнительно к традиционным формам, новых видов, форм, методов и
средств определения динамики продвижения учащихся в учебном процессе, учитывающих их индивидуальные особенности; формирование у учащихся ключевых компетенций; применение методов и
технологий обучения, формирующих практические навыки сбора и анализа информации, стимулирующих самостоятельную работу учащихся, закрепляющих опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, способствующих самоорганизации школьников, становлению их ценностных
ориентаций; завершение самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.
При этом главное внимание уделяется определению структуры и направлений профильного обучения. Работа ведется по разработке модели исследования инвариантно-базовой структуры содержания профильного обучения в системе профессионально-педагогического образования.
Оптимальной моделью подготовки специалистов для профильного обучения на современном
этапе является смешанная модель, которая включает в себя альтернативные пути подготовки педагога профильной ступени школы:
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1) на базе университетского образования;
2) на базе магистратуры педвуза;
3) повышение квалификации педагогов на базе региональных педвузов.
Повышение квалификации педагогов для профильного обучения может осуществляться в двух
основных формах: индивидуально-адресная и корпоративная. Первая из этих форм предполагает адресную подготовку специалистов для конкретных образовательных учреждений на основе договорного сотрудничества, при широком использовании системы специализаций и дополнительного образования студентов. В основе корпоративного повышения квалификации лежат такие методы работы,
как проведение проблемных семинаров, конференций, индивидуальных консультаций, целевых курсов для школьных коллективов или для методобъединений кафедр. Корпоративное повышение квалификации позволяет создать единую инновационную среду образовательного учреждения, сформировать у совместно работающей команды педагогов следующие позиции: самооценка инновационной
деятельности по профильному обучению; присвоение профессионального опыта работы по профильному обучению; возможность опоры на квалифицированные оценки своей педагогической деятельности.
Научно-теоретические основы личностно-ориентированного образования для повышения информационной и профессионально-педагогической готовности педагогов, магистров, студентов и
учителей, в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, определяется в контексте с культурологическим ориентиром содержания образования. Культурологический ориентир
содержания образования, соответствующий установкам гуманистического мышления, расширяет существующий научно-ориентированный подход к обучению и обеспечивает воспитательный характер
образования, так как в соответствии с таким пониманием содержания должно включать, помимо готовых знаний по стандарту, также опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений.
Основные задачи образовательной магистерской программы по специальности 6N0120 – Профессиональное обучение:
 обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучения в соответствии с выбранной магистрантами специализацией;
 предоставить полноценное и качественное научно-педагогическое образование, сформировать
профессиональную компетентность, углубить теоретическую и практическую, а также индивидуальную подготовку магистрантов в области технического регулирования и метрологии;
 способствовать получению магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, обеспечивающих целостное восприятие мира;
 выработать у обучающихся способность к самосовершенствованию и овладения новыми знаниями;
 подготовить специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в том числе и
культуры профессионального общения), имеющих гражданскую позицию, способных формулировать и решать современные научные и практические проблемы, преподавать в вузах,
успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;
 обеспечить освоение гарантирующих профессиональную мобильность фундаментальных курсов на стыке наук;
 способствовать приобретению навыков участия в научных мероприятиях различного уровня,
продолжению научной подготовки в аспирантуре;
 обеспечить получение необходимого объема знаний в области вузовской педагогики и психологии и приобретение опыта преподавания в вузе.
Теоретическое исследование нормативно-программной документации, Закона Республики Казахстан «Об образовании» на основе принципов непрерывности, преемственности образовательных
программ и международных требований современной национальной системы образования и др.
определяет необходимость построения учебного процесса в соответствии с принципами гуманизации, интеграции, развивающего характера обучения, технологизации и информатизации.
Структурные составляющие профессионально-педагогической подготовки магистрантов специальности 6N012000 – Профессиональное обучение для профильной школы включает следующие виды профессиональной деятельности: образовательно-воспитательная в профильных школах, средних
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и высших профессиональных учебных заведениях, научно-исследовательская, организационноуправленческая, производственно-технологическая и образовательная.
На основе анализа данных по состоянию развития профессионально-педагогической подготовки
в многопрофильной системе непрерывного образования для специалистов профильного обучения
разработан каталог элективных курсов магистратуры. Профильное обучение — это система специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Профильное обучение — особый вид дифференциации и индивидуализации обучения: форма
организации учебной деятельности старшеклассников, при которой учитываются их интересы,
склонности и способности, создаются условия для максимального развития учащихся в соответствии
с их познавательными и профессиональными намерениями.
Профильное обучение основывается на прочной базе основного общего образования. Речь идет о
подготовке не к конкретной профессии или специальности, а к деятельности, связанной с использованием знаний предметной области. Это создает предпосылки для качественного овладения профессиональными знаниями и умениями.
Главная цель профессиональной подготовки специалистов для профильного обучения — обеспечение общедоступности получения полноценного специального образования в соответствии с их
индивидуальными склонностями и потребностями, создание педагогических условий для студентов
по обеспечению профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образованием.
Обеспечение введения профильного обучения в старших классах школы возможно только при
адекватном восприятии всех концептуальных подходов педагогическими и управленческими кадрами. Формирование мотивации к инновации у всех субъектов образовательного процесса, корректное
и полноценное понимание всех содержательных и процессуальных аспектов возможно при своевременной организации повышения квалификации педагогических кадров, выборе наиболее оптимальной для данного региона модели этого процесса. Учитывая экспериментальный характер работ, целесообразно также выделить возможные психолого-педагогические риски подготовки педагогических
кадров, содержательные и организационные проблемы, возникающие в процессе повышения квалификации.
Актуальными задачами перехода к профильному обучению учащихся и к их предпрофильной
подготовке является, на наш, взгляд, отбор содержания элективных курсов в соответствии с Государственным стандартом образования, а также разработка и взаимодействие основного курса по данному
предмету и элективных курсов, особенно небольших, мобильных, рассчитанных на относительно малое количество часов. Составляя тематическое планирование, педагог заранее выделит те «узлы», где
будет осуществляться выход в соответствующий спецкурс. Состав участников каждого элективного
курса может быть неодинаковым, при этом педагогу нужно подумать о том, как привлечь к этой работе обучающихся разного уровня подготовленности и разных интересов, подбирая для них индивидуальные задания. Завершаться такой небольшой спецкурс может одним из тех мероприятий, которые уже освоены педагогами, например: олимпиада, творческий отчет, научно-практическая конференция, выставка работ и т.д.
Элективные курсы могут быть представлены самостоятельными циклами или интегрироваться
на основе единого подхода в целеполагании. В последнем случае годовой курс разбивается на несколько относительно самостоятельных блоков (спецкурсов, элективных курсов) так, чтобы каждый
обучающийся мог выбрать — изучить ли ему все эти мини-курсы последовательно или остановиться
лишь на нескольких, наиболее интересных, полезных, с его точки зрения. При этом каждая часть
должна быть, с одной стороны, составным элементом общего курса, а с другой — обладать относительной самостоятельностью и законченностью. Это позволило бы отследить динамику посещаемости элективных курсов, предпочтений определенных тем перед другими, выбрать наиболее эффективные формы и методы работы.
Разработки авторов могут послужить моделями для создания своего комплекса курсов по выбору, с учетом потребностей и возможностей конкретного образовательного учреждения. Содержание
этих курсов позволяет учесть многообразие интересов обучающихся, возрастные особенности, формирует привлекательный образ профессии, связанной с будущей профессиональной деятельностью.
В то же время материал дополнительных курсов отобран так, чтобы привлечь обучающихся к расши90
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рению своего кругозора. Программы имеют общеразвивающий характер: они ориентированы не
только на хорошо успевающих обучающихся, но и на тех, кто пока «отстает» по данному предмету, а
также на тех, кто еще не определился с дальнейшим профилем обучения [4].
Тенденции современных общественных процессов характеризуются, с одной стороны, глобализацией и интеграцией экономической, политической и культурной сфер общечеловеческой деятельности, а с другой — дифференциацией и специализацией как отдельных организационных структур,
так и частной, индивидуальной деятельности людей. Рост новых научных школ и направлений, социальной инфраструктуры, духовных и материальных потребностей, бурное развитие индустрии отдыха и развлечений формируют в обществе социальный заказ на обучение и подготовку будущих специалистов по множеству различных направлений. Плотность информационных потоков возросла и
продолжает возрастать такими темпами, что универсализация обучения подрастающего поколения
неизбежно эволюционирует в систему специализированного, профильного обучения.
Такой подход создаст дополнительные возможности для личностно-ориентированного обучения.
Ведь истинной целью всех педагогических инноваций должно быть развитие личности обучающегося, в зависимости от тенденции современных общественных процессов.
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Бейінді мектепке мамандар даярлау мазмұны
Мақалада бейінді мектепке болашақ педагогикалық мамандар даярлау мазмұны дайындығының
кəсіби-педагогикалық білім мазмұнын таңдау, білім үдерісін ұйымдастыру жəне білім нəтижесін
бағалаумен қатар, білім мақсатын анықтайтын білім алушының əр түрлі салада жəне қызмет түрінде
өз бетінше шешім қабылдай алу қабілетін дамыту болып табылады.
In this article are considered the content of training of specialists for profile school in pedagogical shots
where a main goal of vocational training of experts for profile training is ensuring general availability of receiving full-fledged vocational education according to their individual tendencies and requirements, creation
of pedagogical conditions for students on ensuring vocational guidance and self-determination being trained,
continuity establishment between the general and professional education.
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