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ЖОҒАРЫ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

УДК 372.881.111.1 

А.В.Юрлова, Л.А.Шкутина 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Определение структуры категории «лингвистическая компетентность» 
студентов языковых специальностей 

В статье рассмотрена структура категории «лингвистическая компетентность» студентов языковых 
специальностей. Проведено исследование и сравнение существующих определений лингвистической 
компетентности и предложено собственное видение данной категории. В соответствии с государст-
венными общеобязательными стандартами образования для языковых специальностей, на основе сис-
темного подхода авторами выделены и проанализированы следующие структурные компоненты лин-
гвистической компетентности: мотивационный, информационный, поведенческий, эмоционально-
волевой, которые следует рассматривать в единстве и во взаимодействии. 

Ключевые слова: лингвистическая компетентность, студенты языковых специальностей, государст-
венный общеобязательный стандарт образования, системный подход, структурные компоненты лин-
гвистической компетентности, мотивационный компонент, информационный компонент, поведенче-
ский компонент, эмоционально-волевой компонент, взаимодействие. 

 
Мастерство речи во все времена ценилось превыше всего. При этом человек всегда рассматри-

вался в неразрывной связи с природой, а возможности человеческого общения несколько оставались 
в стороне. Проблемы изучения речевого общения зародились в недрах философских учений софистов 
и Сократа, связанных с вопросами межличностных отношений, которые впоследствии стали предме-
том риторики и этики. Филологическая наука в Древней Греции V–III вв. до н.э. началась с изучения 
личности говорящего, риторики, мастерства речи [1]. 

Практически во все времена мыслители и лингвисты отмечали идею социальной роли языка и 
владения речью, речевую направленность обучения (Я.А.Коменский, В.Фон Гумбольдт, 
А.А.Потебня, Л.В.Щерба и др.). В.А.Гречко говорит: «Язык — совершенное орудие общения и вы-
ражения мысли; его степень развитости и совершенства обусловлена соответствующим состоянием 
общества, степенью, в свою очередь, развитости мышления. Язык совершенен по отношению к сте-
пени развитости соответствующего ему состояния общества и мышления, которые он обслуживает...» [2]. 

Речевое общение между людьми носит глубоко социальный характер, поэтому лингвистика не-
зависимо от нас включает в себя и социальные аспекты, т.е. проявляется социолингвистический под-
ход в лингвистических исследованиях. 

В современной социолингвистике при анализе языковых явлений и процессов акцент делается 
на роль социума: исследуется влияние различных социальных факторов на взаимодействие языков, 
систему отдельного языка и его функционирование. Между тем Е.Д.Поливанов отмечал неоднознач-
ную природу языка: «...Язык есть явление психическое и социальное... В основе языковой действи-
тельности имеются факты физического, психического и социального порядка; отсюда лингвистика, с 
одной стороны, является наукой естественно-исторической, с другой стороны — одной из дисциплин, 
изучающих психическую деятельность человека, и, в-третьих — наукой социологической» [3]. 

Это находит свое отражение и в образовании. В государственных общеобязательных стандартах 
образования подготовки специалистов языковых специальностей (5B020700 — Переводческое дело, 
5B020500 — Филология: иностранная филология, 5B011900 — Иностранный язык: два иностранных 
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языка) прочное место занимают такие дисциплины, как «Казахский язык», «Русский язык», «Практи-
кум по культуре речевого общения», «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Основы 
обучения речевым жанрам академического письма», «Практикум по развитию умений публичного 
высказывания на иностранном языке», которые предусматривают развитие культуры речи, общения и 
письма. В содержании образования социально-гуманитарные дисциплины занимают достойное ме-
сто. Это требует новых подходов к организации процесса обучения студентов данным дисциплинам  
в соответствии с современными требованиями и с учетом тенденций социокультурного развития об-
разования в Казахстане [4, 5]. 

Рассмотрим определение понятия «компетентность». В Государственном общеобязательном 
стандарте образования Республики Казахстан понятие «компетентность» используется для описания 
результата образования, выражающегося в овладении обучающимися знаниями, умениями, навыками 
и универсальными способами деятельности при решении учебных и жизненных ситуаций [6]. 

Термин «лингвистическая компетентность» возник и получил свое распространение в середине 
XX в. Он был введен в конце 50-х годов американским лингвистом Н.Хомским. Лингвистическую 
компетентность он определяет как «способность использовать язык как всеобъемлющее знание          
о языке идеального говорящего-слушающего». В то же время, по Хомскому, лингвистическая компе-
тентность у человека является врожденной и выражается в универсалиях грамматической глубинной 
структуры. Доказательством врожденности фундаментальных грамматических структур является 
скорость и точность, с которой дети овладевают структурами языка. Это опровергает точку зрения 
бихевиористов, согласно которой язык просто изучается, а его правила схватываются «индуктивно» [7]. 

И.Н.Горелов описывает языковую компетентность как «реальное знание языка» всем языковым 
сообществом и каждым индивидом. В «основе реального знания» лежит долговременная память [8]. 
В отличие от взглядов Н.Хомского, у И.Н.Горелова центральной фигурой в понимании термина 
«языковая компетентность» становится не язык, а его носитель, причем не идеальный (абстрактный), 
а реальный. 

А.А.Леонтьевым языковая компетентность понимается как способность к программированию, 
реализации и контролю высказывания. Он отмечает, что смена этих фаз протекает очень быстро и 
безотчетно. Однако при затруднениях в выражении мысли, расхождении замысла и реализации вы-
сказывания её темп замедляется и лишь тогда речевая деятельность осознается человеком. В этих 
случаях человек корректирует или поясняет, что имел в виду [9]. 

Ю.Д.Апресян рассматривает языковую компетентность как систему сложных блоков-действий 
языковых материалов — вычерпывание содержания высказываний и их грамотное построение, 
определение тождества и различия, грамматической и семантической корректности/некорректности 
отдельных высказываний [10]. И.А.Зимняя считает, что языковая компетентность — это система ос-
новных видов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения, письма [11]. 

М.В.Вятютнев объясняет языковую компетентность как «приобретенное интуитивное знание 
небольшого количества правил, которые лежат в основе построения глубинных структур языка, пре-
образуемых в процессе общения в разнообразные высказывания, то есть поверхностные структуры. 
Знание правил не означает обязательного умения формулировать их...». Как видим из данного опре-
деления, языковая компетентность сводится к продуктам накопления речевого опыта [12]. 

Н.И.Формановская дает следующее описание лингвистической компетентности: это владение 
лексическими, грамматическими, фонетическими законами языка, правилами стилистического выбо-
ра для построения (адекватного ситуации) высказывания и текста, законами общения, принципами и 
правилами коммуникативных взаимодействий, стратегиями и тактиками ведения разговора, гибкой 
системой речевых и коммуникативных актов, социальными нормами употребления речевых произве-
дений на уровне сферы общения [13]. 

На основе приведенного выше анализа существующих дефиниций лингвистической компетент-
ности сформулируем определение данного феномена для студентов языковых специальностей. 

Лингвистическая компетентность — это системное качество личности, интегрирующее в себе 
личностные коммуникативные качества, знания о системе языка, владение языковыми понятиями и 
средствами, культурой общения как в социальной жизни, так и в профессиональной сфере, осознание 
личностью своих потребностей, ценностных ориентаций и мотивов личностной коммуникации и её 
развития. 



Определение структуры категории… 

Серия «Педагогика». № 4(68)/2012 5 

На основе системного подхода нами выделены следующие структурные компоненты лингвисти-
ческой компетентности: мотивационный, информационный, поведенческий, эмоционально-волевой. 
Их следует рассматривать в единстве и во взаимодействии. 

Мотивационный компонент лингвистической компетентности определяется необходимостью 
наличия мотивов для активной речевой и познавательной деятельности, творческого саморазвития     
в личностном общении, ценностно-смыслового отношения к речевой коммуникации. 

Речевая деятельность человека всегда мотивированна. Человек, как правило, говорит потому, 
что у него есть для этого внутренняя причина, мотив, выступающий, по выражению А.Н.Леонтьева,  
в роли мотора деятельности [14]. В основе мотивации лежит потребность. Мотив может быть осозна-
ваем или неосознаваем в данный момент, но он всегда связан с сообщением (со всеми его компонен-
тами). Поэтому в ходе обучения, как отмечает Е.И.Пассов, можно говорить о коммуникативной мо-
тивации, в основе которой лежит потребность двух видов: 

 потребность в общении как таковая, свойственная человеку как существу социальному; 
 потребность в совершении данного конкретного речевого поступка, потребность «вмешаться» 
в данную речевую ситуацию. 

Мотивация — это совокупность всех факторов, определяющих побуждение к учению и решению 
учебных задач: мотивы, потребности, интересы, цели и т.д. Поскольку мотивация — явление ком-
плексное, система обучения должна предусматривать целый комплекс средств для её поддержания. 
Усиление мотивации к учению является одним из принципов формирования лингвистической компе-
тентности студентов вуза. 

С методической точки зрения в понятии «мотивированность обучаемых» можно вычленить лич-
ностный, учебно-содержательный и организационно-методический компоненты. 

Личностный компонент включает такие элементы, как: воспитательный — формирование высо-
ких и устойчивых духовно-нравственных ценностей; личностно-развивающий — дальнейшее разви-
тие памяти, мышления, восприятия и других интеллектуальных способностей обучаемого; профес-
сиональный — потребность в овладении иностранным языком для целей будущего профессионально-
го развития и карьерного роста. 

Учебно-содержательный компонент реализуется в предъявлении обучаемым содержательно-
интересного, личностно-значимого, профессионально ориентированного учебного материала, кото-
рый с точки зрения лексико-грамматической сложности соответствует программным требованиям, 
уровню обучаемых и стимулирует их когнитивную и речевую деятельность. 

Организационно-методический компонент находит свое воплощение в тщательно разработанном 
предметно-логическом плане, увязывающем в единое целое все преподаваемые в вузе дисциплины [15]. 

Итак, из изложенного выше следует, что формирование лингвистической компетентности долж-
но происходить в единстве и во взаимодействии с мотивационно-ценностным отношением к данному 
виду деятельности, т.е. потребности, интересы и мотивы в речевом общении выступают как побуди-
тельные силы развития данного компонента. Этим вызвана необходимость его выделения. 

Таким образом, владение основными языковыми понятиями и средствами, культурой общения   
в социальной жизни, осознание личностью своих потребностей, ценностных ориентаций и мотивов 
личностной коммуникации играют существенную роль в дальнейшей деятельности студента, его са-
моактуализации и самореализации. 

Информационный компонент лингвистической компетентности студентов языковых специаль-
ностей определяется предметными знаниями, умениями по дисциплинам «Базовый иностранный 
язык», «Практикум по культуре общения», «Теория и практика межкультурной коммуникации» и др., 
а также практическими умениями и навыками коммуникации обучающихся, т.е. он включает умения 
и навыки речевого общения, необходимые в процессе социальной деятельности и личной жизни, 
освоенные личностью как наиболее эффективные и обусловленные ценностным отношением к рече-
вому общению, ценностными ориентациями, личностными качествами, определяющими позиции и 
направленность студента как личности, субъекта деятельности, а также мотивационно-целевыми об-
разованиями, т.е. мотивами речевого общения. 

Формирование лингвистической компетентности предполагает развитие и совершенствование    
у учащихся и студентов всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение).      
В соответствии с этим она должна содержать все те языковые факты, законы и правила, которые по-
зволили бы свободно, грамотно и выразительно общаться. 
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Студенты в процессе обучения иностранному языку должны быть ориентированы прежде всего 
не на увеличение объёма знаний, а на способы его усвоения, на развитие образа и способа мышления, 
на преодоление формализма знаний, на развитие собственных познавательных и творческих способ-
ностей, а также духовно-нравственной сферы. Только при таких условиях будут развиваться и со-
вершенствоваться их когнитивные и креативные способности, а учебная деятельность приобретет 
динамический, процессуальный характер. 

Итак, основой процесса обучения является усвоение как знаний, так и способов самого усвоения, 
развития индивидуальных способностей студентов. В соответствии с Государственными общеобяза-
тельными стандартами образования по специальностям 5B020700 — Переводческое дело и 5B011900 
— Иностранный язык: два иностранных языка целью обучения базовым дисциплинам является фор-
мирование общелингвистической и прагматико-коммуникативной компетенции, создание условий 
для развития творческого потенциала, инициативы и новаторства обучающихся. 

Информационный компонент является теоретической основой для формирования лингвистиче-
ской готовности студента к дальнейшей социальной деятельности. Данный компонент определяется 
потребностью личности в активном общении, необходимом для эффективного личностного роста, 
самоактуализации и самореализации. 

На основе изучения Государственных общеобязательных стандартов образования и специфики 
обучения лингвистическим дисциплинам студентов языкового вуза нами выделены следующие ос-
новные составляющие информационного компонента лингвистической компетентности: 

 представление о языковой системе иностранного языка как о целостном исторически сложив-
шемся образовании; 

 представление о взаимосвязи языка и культуры; 
 представление о роли иностранного языка в современном поликультурном мире; 
 знание страноведческого, культуроведческого и лингвокультуроведческого материала о стране 
изучаемого языка; 

 знание орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических 
норм изучаемых языков; 

 умение пользоваться иностранным языком как средством общения и владеть всеми видами ре-
чевой деятельности, реализующими устную и письменную формы коммуникации (говорение, 
слушание, чтение, письмо) в ситуациях официального и неофициального общения; 

 умение использовать языковые средства в соответствии с целями, местом, временем и сферами 
общения адекватно социальному статусу партнера по общению; 

 умение осуществлять самообразование и самосовершенствование во владении изучаемыми 
языками; 

 умение осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, клас-
сифицировать, группировать, предвосхищать и т.д. языковую информацию [2,3]. 

Изложенное выше обусловливает необходимость выделения как отдельного информационного 
компонента лингвистической компетентности. Более того, данный компонент в структуре лингвисти-
ческой компетентности является системообразующим. Но овладение языком не может ограничивать-
ся лишь перечисленными выше знаниями, умениями и навыками. Оно также подразумевает поведен-
ческую адаптацию к общению в иноязычной среде, проявление уважения к традициям, ритуалам и 
стилю жизни представителей другого культурного сообщества. Поэтому целесообразно выделить 
следующий компонент лингвистической компетентности — поведенческий. 

Поведенческий компонент лингвистической компетентности рассматривается нами как обшир-
ная и разнообразная область речевых и неречевых действий, которые усваивает студент в виде навы-
ков, отражающих различные виды социально-речевой деятельности в поведенческом аспекте. Этот 
компонент, в частности, включает в себя освоение различных правил, традиций, норм, принципов, 
обычаев, табу, которые можно отнести к области этикета. Они выработаны в процессе развития со-
циума и должны быть усвоены в ходе приобщения к культуре данного общества. 

Центральной составляющей поведенческого компонента являются коммуникативно-речевые на-
выки, позволяющие строить позитивные, нацеленные на успешное взаимодействие отношения, спо-
собствующие достижению взаимопонимания. Эффективная речевая поведенческая коммуникация 
заключается в умении достичь желаемых результатов. Кроме того, обучающийся должен демонстри-
ровать понимание ожидаемого приемлемого поведения в данной ситуации через рефлексию и эмпа-
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тию. Это невозможно без соблюдения налагаемых на речевое поведение различных наборов правил, 
избегания нарушений этих правил неадекватными ответами и осуществления коммуникативного по-
ведения в надлежащей манере, соответствующей контексту ситуации. 

Речевое общение носит и культурологический характер, что непременно отражается на культуре 
учебной деятельности студентов и во многом определяет её эффективность. Культура речевого пове-
дения включает владение специальными речевыми умениями и навыками, культуру поведения, эмо-
циональную культуру, общую культуру речи и культуру общения. Культура поведения формируется 
личностью в соответствии с этическими нормами общества. В то же время общая культура речи пре-
дусматривает нормы речевого поведения (например, самоконтроль, учет возрастных особенностей) и 
требования к речи в любых ситуациях общения. 

Поведенческий компонент лингвистической компетентности студента включает следующие ос-
новные составляющие: 

 коммуникативная — самоконтроль в речевом общении и владение навыками эффективного 
речевого поведения в различных социально-коммуникативных ситуациях. Данная составляю-
щая подразумевает также умение быстро находить тему для разговора в различных социаль-
ных ситуациях, участие в групповом обсуждении, умение выступить с тематическими докла-
дами, проявление организаторских способностей, умение понимать и использовать невербаль-
ные средства общения; 

 общекультурная — включает сотрудничество и взаимоуважение, активность в речевом обще-
нии, умение слушать и слышать, знание этикета в сфере повседневного и делового общения, 
умение расположить к себе человека, убедить, доказать, аргументировать, позволяющие сту-
дентам успешно использовать их в процессе предметного обучения. 

Таким образом, поведенческий компонент лингвистической компетентности является одним 
из её важнейших составляющих. В частности, формирование данного компонента у студентов спо-
собствует их успешной социализации, что имеет первостепенное значение в современных условиях 
формирования конкурентоспособной личности. 

Кроме того, общение подразумевает такую организацию речи и соответствующего ей речевого 
поведения, которые влияют на создание и поддержание эмоционально-психологической атмосферы 
общения, на характер взаимоотношений участников коммуникативного процесса. Это требует рас-
смотрения эмоционально-волевого компонента лингвистической компетентности. 

В культуре речевого общения становится особенно высокой роль социально-психологических 
характеристик речи: её соответствие эмоционально-волевому состоянию собеседника, определённая 
направленность и соответствие социальным ролям. 

С учетом сказанного выше эмоционально-волевой компонент включает следующие основные 
составляющие: 

 умение регулировать свое психоэмоциональное состояние и понимание эмоционального со-
стояния собеседника; 

 умение управлять своими эмоциями и снимать волнение; 
 умение преодолевать нерешительность и устанавливать эмоциональный контакт. 
В определенной мере данный компонент пересекается с поведенческим, однако в речевом обще-

нии велика роль эмоций, поэтому мы решили выделить эмоционально-волевой компонент как от-
дельный, так как в поведенческом компоненте мы в основном изучаем поведенческие акты в речевом 
общении (манера держаться, учет возрастных особенностей, учет ситуативных аспектов и т.д.). 

Безусловно, все выделенные компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, по-
этому в процессе формирования лингвистической компетентности их следует изучать комплексно и 
системно. 

Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на различные подходы к определению и пони-
манию, лингвистическая компетентность имеет вполне четкую структуру, основными составляющи-
ми которой являются компоненты, с разных точек зрения ее характеризующие и дающие в совокуп-
ности общую, достаточно полную характеристику. 

Формирование лингвистической компетентности выступает в качестве ведущей цели при обуче-
нии иностранным языкам студента — это главная предпосылка продуктивности учебного, личного и 
делового общения, наличие лингвистической компетентности, которая помогает ему оптимально вы-
полнять свои обязанности, адекватно использовать лингвистические знания, опыт общения, сохра-
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нять самоконтроль, перестраиваться при появлении непредвиденных ситуаций в процессе речевого 
общения, а также самосовершенствоваться. 
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Тіл мамандықтары студенттерінің «лингвистикалық құзыреттілік» 
категория құрылымын анықтау 

Мақалада тіл мамандықтары студенттерінің «лингвистикалық құзыреттілік» құрылым категориялары 
қарастырылды. Лингвистикалық құзыреттілік аңықтамаларына зерттеулер мен салыстырмалы талдау 
жүргізілді. Мемлекеттік жалпы міндетті стандарт бойынша тіл мамандықтарына, авторлардың 
жүйелiк амалының негiзiнде, лингвистикалық құзыреттiлiктiң келесi құрылымдық компоненттерi 
ерекшеленiп, талқылаған: мотивациялық, ақпараттық, тəртіптілік; оларды бiрлiк жəне өзара əрекетте 
қарастыру қажет. 

 

A.V.Yurlova, L.A.Shkutina 

The structure of the category «linguistic competence» 
for the students of linguistic specialties 

The following article views the structure of the category «linguistic competence» for the students of linguistic 
specialties. It gives the investigation and comparison of the existing definitions of «linguistic competence» 
and suggests the own view of this category. In accordance with the State Educational Standards for language 
specialties, basing on a systematic approach, the authors identified and analyzed the following structural 
components of linguistic competence: motivational, informational, behavioral, emotional and volitional, 
which should be considered in unity and in the interaction. 
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Модель целей деятельности Центра инновационных  
образовательных технологий 

Статья посвящена выявлению целевых ориентиров структурных подразделений вузов, деятельность 
которых направлена на изучение, разработку и внедрение в учебный процесс инновационных образо-
вательных технологий, и проектированию на этой основе модели целей деятельности Центра иннова-
ционных образовательных технологий. Отмечено, что спроектированная целевая модель включила 
двадцать две группы целей во внедренческой, инновационной, исследовательской, консультационной, 
контрольной, коллекционной, методической, мониторинговой, научной, образовательной, организа-
торской, партнерской, педагогической, популяризаторской, проектной, представительской, разви-
вающей, редакционно-издательской, технической, фандрайзинговой, экспертной и экспериментальной 
сферах деятельности. Определено, что модель целей может выступить в качестве ориентировочной 
основы для системного планирования деятельности Центра инновационных образовательных техно-
логий, так как содержит важнейшие ориентиры для развития инновационной деятельности и интерак-
тивного образовательного пространства в вузе. 

Ключевые слова: инновационная экономика, интеллект, инновационное образование, базовые компе-
тенции, интеграция фундаментальных наук, инновационное обучение, инновационный специалист, 
Центр инновационных образовательных технологий, система управления качеством подготовки спе-
циалистов, бакалавр, инновационный подход. 

 
Инновационное развитие страны в условиях инновационной экономики смогут обеспечить толь-

ко инновационные специалисты. 
Инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная экономика) — тип экономики, 

основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производ-
стве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих 
технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учё-
ных, информационная сфера, а не материальное производство (индустриальная экономика) и не кон-
центрация финансов (капитала) [1]. 

В Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011–2015 гг. ука-
зано: «...Социально-экономическая система Республики Татарстан может лишь тогда переориентиро-
ваться на инновационные факторы роста, когда система базового и дополнительного профессиональ-
ного образования будет осуществлять подготовку ученых и специалистов-инноваторов» [2;21]. 

Требования инновационной экономики к повышению качества подготовки будущих специали-
стов в вузе обусловили необходимость активизации инновационной деятельности преподавателей и 
студентов, внедрения в учебный процесс инновационных образовательных технологий. 

 

Рисунок 1. Причинно-следственная связь (цель — средство — результат) 

Предназначение инновационных процессов как средства обновления и модернизации образова-
ния заключается в развитии, повышении конкурентоспособности вуза, достижении качественно но-
вых, более высоких результатов образования. 

Проведенное исследование [3] позволяет сделать вывод о том, что инновационное развитие 
страны в условиях инновационной экономики смогут обеспечить инновационные специалисты, под-
готовить которых можно только в процессе инновационного образования, базирующегося на иннова-
ционных образовательных технологиях (рис.1), под которыми понимаются: 1) инновационные моде-
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ли обучения, 2) инновационные подходы и методы обучения, 3) современные технические средства 
обучения, 4) инновационные средства контроля качества обучения. 

Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать 
будущее». В лучших своих образцах оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые по-
стоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем, по мере 
необходимости, приобретать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно 
быть связано с практикой более тесно, чем традиционное. Инновационное образование предполагает 
обучение в процессе создания новых знаний — за счет интеграции фундаментальной науки, непо-
средственно учебного процесса и производства [4]. 

Инновационное обучение понимается как ориентированное на формирование личности, готовой  
к эффективной деятельности в условиях быстрых перемен и неопределенного будущего за счет раз-
вития способностей к творчеству, разнообразным формам мышления, сотрудничеству с другими 
людьми, и является ключевым фактором подъема качества и конкурентоспособности образования. 
Обобщая специфику инновационного обучения, следует выделить его черты: открытость обучения 
будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, способ-
ность к совместным действиям в новых ситуациях [5;11]. 

Инновационный подход является главным приоритетом в высшем образовании и, в связи с пере-
ходом всех вузов России с 1 сентября 2011 г. на двухуровневую систему высшего профессионального 
образования и новые ФГОС ВПО, реализацией положений Болонского процесса. 

Одно из перспективных направлений в рамках реализации инновационного подхода к повыше-
нию качества образовательного процесса в вузе — создание структурного подразделения, ориентиро-
ванного на изучение, разработку и внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий. Такое структурное подразделение сфокусировано на поддержке всех функций управле-
ния инновационными процессами в образовательном пространстве вуза; обеспечивает планирование, 
управление, контроль и совершенствование организационно-методических и технических процессов 
по применению инновационных образовательных технологий в учебном процессе. Его роль заключа-
ется в популяризации среди участников инновационного образовательного процесса целей, содержа-
ния, форм, методов и средств инновационного обучения; в развитии инновационных: поведения, ми-
ровоззрения, мышления, потенциала и компетентности у преподавателей и студентов; в обеспечении 
мероприятий, направленных на изучение и внедрение инновационных образовательных технологий в 
образовательный процесс, совершенствование и модернизацию обучающего процесса, повышение 
качества образования и конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

В результате поисковой активности автора, направленной на установление наличия в россий-
ских вузах структурных подразделений, ориентированных на изучение, разработку и внедрение ин-
новационных образовательных технологий, выявлены такие их разновидности, как: Институт техно-
логий образования, Центр интерактивного образования, Центр инновационных технологий, Центр 
инновационных образовательных технологий, Центр инновационных технологий обучения, Центр 
развивающих педагогических технологий, Центр инновационных научно-педагогических техноло-
гий, Центр инновационных компетенций, Центр развития инновационных компетенций, Центр ак-
тивных методов обучения, Учебно-методический центр инновационных форм обучения, Кабинет ин-
формационно-образовательных программ и деловых игр, Ресурсный центр учебных кейсов и др. 
Данные структурные подразделения организованы при факультетах, отделах либо функционируют 
отдельно. 

Анализ позволяет утверждать, что структурное подразделение инновационной направленности 
является сложившимся элементом организационной структуры современного вуза. 

Исследованы содержание и направления деятельности, цели и задачи таких инновационно-
ориентированных структурных подразделений вузов, как: Институт технологий образования Акаде-
мии народного хозяйства при правительстве РФ [6]; Российский и Ресурсный центры учебных кейсов 
Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(ВШМ СПбГУ) [7; 8]; Учебно-методический центр инновационных форм обучения факультета Меж-
дународной журналистики Московского государственного института международных отношений 
(Университета) МИД России [9]; Центр инновационных образовательных технологий факультета 
глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова [10]; Центр инновационных научно-педагогических 
технологий Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова [11]; Центр инновационных об-
разовательных технологий Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического уни-



Модель целей деятельности… 

Серия «Педагогика». № 4(68)/2012 11 

верситета (ИНЖЭКОН) [12]; Центр инновационных технологий Института непрерывного образова-
ния Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» [13]; Центр раз-
вития инновационных компетенций Института переподготовки и повышения квалификации Новоси-
бирского государственного университета [14] и др. 

В целом выделено двадцать два направления деятельности инновационно ориентированных 
подразделений вузов (представлены в алфавитном порядке): внедренческое, инновационное, иссле-
довательское, консультационное, контрольное, коллекционное, методическое, мониторинговое, на-
учное, образовательное, организаторское, партнерское, педагогическое, популяризаторское, проект-
ное, представительское, развивающее, редакционно-издательское, техническое, фандрайзинговое, 
экспертное, экспериментальное. 

Систематика направлений послужила ориентировочной основой для разработки системной мо-
дели целей деятельности проектируемого Центра инновационных образовательных технологий, 
включившей двадцать две целевые группы, базирующиеся на выделенных направлениях. 

Раскроем суть вошедших в системную модель целевых групп. 
1. Группа целей внедренческой деятельности включает цели, связанные с внедрением в учебный 

процесс вуза инновационных образовательных технологий. 
2. Группа целей инновационной деятельности включает цели: развития инновационной деятель-

ности (разработка новшеств; перенос инновационного опыта преподавателей из других организаций; 
передача собственного инновационного опыта); создания банка инновационного педагогического 
опыта; повышения квалификации преподавателей с целью подготовки их к обобщению, освоению и 
распространению инновационного опыта; организации деятельности по выявлению, обновлению, 
адаптации к условиям применения и распространению значимых практик инновационной деятельно-
сти преподавателей вузов. 

3. Группа целей исследовательской деятельности включает цели: организации и проведения ис-
следований в области разработки и применения активных методов обучения; организации и проведе-
ния социологических исследований для профессионального изучения предполагаемого положитель-
ного эффекта от внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс. 

4. Группа целей консультационной деятельности включает цели консультирования преподава-
телей, студентов, представителей других образовательных учреждений в области инновационных 
образовательных технологий. 

5. Группа целей контрольной деятельности включает цели разработки и интеграции в учебный 
процесс системы текущего контроля инновационной деятельности, профессиональной компетентно-
сти и ее развития. 

6. Группа целей коллекционной деятельности включает цели: формирования, пополнения и по-
стоянного обновления банка инновационных образовательных технологий, педагогического и управ-
ленческого инновационного опыта, инновационных оценочных средств; библиотеки инновационных 
методических разработок, программ и пособий; учета и систематизации инновационных разработок 
вуза, электронных обучающих средств; формирования арсенала из компьютерных симуляторов; соз-
дания коллекции учебных кейсов. 

7. Группа целей методической деятельности включает цели: организации методического сопро-
вождения преподавателей и студентов в освоении и применении новых образовательных технологий; 
подготовки методических рекомендаций для преподавателей по разработке и применению инноваци-
онных образовательных технологий; разработки совместно с кафедрами методических рекомендаций 
по использованию активных методов обучения в учебном процессе; методического обеспечения кон-
ференций, семинаров, консультаций по разработке и внедрению инновационных технологий обуче-
ния; обеспечения преподавателей учебно-методическими материалами и разработками, являющимися 
собственностью других вузов, учебных центров и международных организаций; методической и ор-
ганизационной поддержки преподавателей при решении вопросов, связанных с повышением профес-
сиональной квалификации, методического мастерства и внедрением передовых методов обучения; 
совершенствования методического и информационного обеспечения переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей в области новых форм и методов обучения на базе инновационных 
научно-педагогических технологий путем разработки, применения и совершенствования единого ме-
тодического инструментария; формирования «методической копилки» в области инновационных об-
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разовательных технологий; организации поддержки профессионального становления молодого пре-
подавателя, координации работы «Школы молодого преподавателя»; организации методического со-
провождения подготовки участников конкурсов профессионального мастерства преподавателей вузов. 

8. Группа целей мониторинговой деятельности включает цели организации и осуществления 
мониторинга и систематизации существующих и разрабатываемых инновационных образовательных 
технологий. 

9. Группа целей научной деятельности включает цели: изучения отечественного и зарубежного 
опыта разработки и использования инновационных технологий обучения; изучения и обобщения ин-
новационного опыта преподавателей; подготовки научных семинаров, конференций, публикаций 
по вопросам теории и практики применения инновационных технологий обучения; участия в науч-
ных конференциях и семинарах; публикации результатов научных исследований; подготовки статей о 
результатах деятельности Центра инновационных образовательных технологий. 

10. Группа целей образовательной деятельности включает цели: организации и проведения кур-
сов повышения квалификации; обучения студентов, преподавателей и слушателей Центра инноваци-
онным педагогическим технологиям, основам инноватики и фандрайзинга; обучения преподавателей 
созданию электронных учебников и учебно-методических комплексов; проведения образовательных 
мероприятий с использованием технологий активного обучения. 

11. Группа целей организаторской деятельности включает цели: организации научно-
практических конференций, семинаров, в том числе семинара «Новые технологии в образовании», 
методических консультаций, выставок, конкурсов, «Школы интерактивных образовательных тех-
нологий» и других мероприятий по разработке и внедрению инновационных технологий обучения 
для профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников других образовательных 
учреждений; организации открытых занятий по применению инновационных технологий обучения; 
обеспечения проведения деловых игр в специализированной аудитории; организации обмена опытом 
по прогрессивным технологиям обучения для преподавателей; организации процесса разработки, ре-
гистрации, публикации и подготовки к использованию в учебном процессе учебных кейсов, деловых 
игр и других учебно-методических материалов; разработки, организации и проведения тренингов, 
краткосрочных программ подготовки и модульных программ подготовки; организации периодиче-
ских выездных занятий (семинаров, игровых тренингов, организационно-деятельностных, организа-
ционно-мыслительных, учебно-деятельностных и других видов игровых мероприятий по направле-
ниям деятельности Центра); организации и координации взаимодействия между преподавателями, 
распространяющими и осваивающими инновационный опыт; организации распространения иннова-
ционного опыта преподавателей; организации и поддержки диссеминации значимых педагогических 
и управленческих практик. 

12. Группа целей партнерской деятельности включает цели установления и развития деловых 
контактов с российскими и зарубежными вузами, организациями и отдельными учеными в сфере раз-
работки и применения инновационных образовательных технологий. 

13. Группа целей педагогической деятельности включает цели: разработки, апробации и внедре-
ния новых форм и методов организации образовательного процесса; разработки новых методологи-
ческих подходов и инновационных технологий к составлению учебных планов, программ и другой 
учебной и методической литературы, проведения учебных занятий; участия в разработке учебно-
методической документации. 

14. Группа целей популяризаторской деятельности включает цели: организации информирова-
ния и популяризации (пропаганды) интерактивных образовательных технологий и современных пе-
дагогических стратегий; популяризации инновационного опыта преподавателей; проведения просве-
тительской работы со студентами. 

15. Группа целей проектной деятельности включает цели: разработки и продвижения иннова-
ционного проекта; разработки инновационных научных и педагогических технологий и программ их 
внедрения в учебный процесс; разработки образовательных программ и курсов на базе инновацион-
ных образовательных технологий; разработки систем поддержки и развития профессиональных ка-
честв преподавателя; разработки и осуществления совместных научных и научно-педагогических 
проектов с российскими и зарубежными университетами; стратегического проектирования процесса 
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подготовки специалистов в области разработки и применения инновационных научно-
педагогических технологий. 

16. Группа целей представительской деятельности включает цели: участия в конференциях, 
семинарах, прочих мероприятиях по образовательной тематике российских и зарубежных организа-
ций; освещения деятельности Центра инновационных образовательных технологий в средствах мас-
совой информации (Internet-сайт, периодические издания); презентации проектов и их обсуждения. 

17. Группа целей развивающей деятельности включает цели: развития лучших методик, создан-
ных другими специалистами и коллективами; развития интерактивной образовательной среды; разви-
тия инновационных: мировоззрения, поведения, мышления, потенциала и компетенций преподавате-
лей и студентов. 

18. Группа целей редакционно-издательской деятельности включает цели: подготовки к изда-
нию и издания теоретических и прикладных материалов по интерактивному образованию, методиче-
ских материалов преподавателей с целью распространения инновационного опыта; выпуска учебных 
планов и программ, учебно-методической документации, конспектов лекций и учебных пособий; 
подготовки информационных материалов, отражающих деятельность преподавателей, развивающих 
инновационную деятельность. 

19. Группа целей технической деятельности включает цели: изучения, обобщения и распро-
странения передового опыта использования мультимедийных средств в учебном процессе; разра-
ботки компьютерных программ для интерактивных методов обучения и формирования контента 
для устройств 3D-визуализации для различных дисциплин; создания и обеспечения функционирова-
ния службы по ремонту мультимедийного оборудования; оснащения вуза техническими устройства-
ми и средствами обучения и обеспечения их использования в учебном процессе; оказания техниче-
ской и методической помощи кафедрам в использовании мультимедийной техники в учебном про-
цессе; обеспечения эффективного использования и сохранности материально-технических ресурсов; 
обеспечения технической поддержки мероприятий; представления заявок на необходимые техниче-
ские средства обучения (ТСО) и другое оборудование; комплексного оснащения техническими сред-
ствами обучения аудиторий; контроля за правильным использованием и сохранностью ТСО, а также 
за бережным отношением к ним студентов и преподавателей во время учебного процесса; контроля 
за соблюдением техники безопасности сотрудниками, преподавателями и студентами. 

20. Группа целей фандрайзинговой деятельности включает цели привлечения внешних источни-
ков финансирования (грантов, благотворительных и спонсорских взносов). 

21. Группа целей экспертной деятельности включает цели: организации и проведения эксперти-
зы инновационных образовательных технологий и учебно-методической документации; формирова-
ния и развития экспертного сообщества, выработки критериев оценки инновационного опыта с целью 
организации экспертизы значимых педагогических практик. 

22. Группа целей экспериментальной деятельности включает цели: организации и поддержки 
опытно-экспериментальной работы; привлечения научных работников к участию в опытно-
экспериментальной работе. 

В целом следует отметить, что разделение задач, вошедших в целевые группы представленной 
модели целей деятельности Центра инновационных образовательных технологий, носит исключи-
тельно функциональный характер, так как многие из них пересекаются содержательно. 

Значение спроектированной модели целей состоит в том, что она может выступить в качестве 
ориентировочной основы для системного планирования деятельности как впервые создаваемого, так 
и продолжающего свою работу Центра инновационных образовательных технологий, так как содер-
жит важнейшие ориентиры для развития инновационной деятельности и интерактивного образова-
тельного пространства в вузе. 

Место проектируемого на основе разработанной модели целей Центра инновационных образова-
тельных технологий в системе управления качеством подготовки специалистов и бакалавров в 
ФГБОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия» (филиал в г. Чистопо-
ле) целесообразно обозначить следующим образом (рис.2). 
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Рисунок 2. Центр инновационных образовательных технологий в системе управления  
качеством подготовки специалистов и бакалавров в ФГБОУ ВПО «Камская государственная  

инженерно-экономическая академия» (филиал в г. Чистополе) 

Таким образом, представленная в статье модель целей деятельности Центра инновационных об-
разовательных технологий носит открытый характер, ее содержание может дополняться и пересмат-
риваться с учетом новейших достижений в обществе, образовании, науке и технике. 
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Ю.А.Егорова 

Инновациялық бiлiм беретiн технологиялар орталығының қызмет 
мақсаттарының үлгiсi 

Мақала жоо-ның құрылымдық бөлiмшелерi бағдарланған инновациялық білім технологияларын оқу 
үрдісіне енгізуге, зерттеуге бағытталып, соның негізінде Инновациялық білім беру технологиялар 
орталығының əрекеті үлгісін жобалау ұсынылған. Бұл жобаланған мақсатты үлгi енгізу, 
инновациялық, зерттеу, кеңестік, ұйымдастыру, бақылау, коллекциялық, əдiстемелiк, мониторингтік, 
ғылыми, білім, серіктестік, педагогикалық, жобалау, дамыту, редакциялық-баспа, техникалық, 
фандрайзингті, сараптамалық жəне эксперименталды əрекет салаларында жиырма екі мақсат тобын 
құрады. Сонымен қатар үлгі Инновациялық білім беру технологиялар орталығы əрекетін жүйелік 
жобалауда бағдар-бағыттаушы негіз ретінде көрсетілген, себебі жоо-да интерактивті білім кеңістігі 
жəне инновациялық əрекетті дамыту үшін қажетті бағдарларды қамтыған. 

 

Yu.A.Egorova 

Model of objectives of activity of the Center innovative  
educational technologies 

The article is devoted to the reveal of purposes of the structural subdivisions of universities, oriented on re-
search, development and implementing of the learning process of innovative educational technologies, also 
projecting on this basis the model of purposes of the Centre of Innovative Educational Technologies. De-
signed the model of purposes including the twenty two groups of targets in the spheres of: introduction, inno-
vation, research, consulting, control, collection, methodology, monitoring, scientific, educational, organiza-
tional, partner, pedagogical, popularization, project, representation, developing, publishing, technical, fund-
raising, expert and experimental activities. Value of designed the model of purposes is that it can serve as a 
orienting basis for system planning of activities of the Centre of Innovative Educational Technologies, as first 
created, so and continued his work, because it contains important landmarks for the development of innova-
tive activities and the interactive educational environment in the higher educational establishment. 

 
 
 
 
 



16 Вестник Карагандинского университета 

ƏОЖ 75.049 

Ж.Ə.Қожиқов, С.Ж.Бодықов, Қ.Т.Қошқумбаев 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Графикалық пəндерді оқытудың сапасын бақылау жəне тиімділігін арттыру 

Мақалада жоғары оқу орындарында графикалық пəндерді оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыру 
мəселелері, инженерлі-графикалық пəндердің сапасын бағалау мен оқыту əдістемесі, сонымен қатар 
дəріс жəне тəжірибелік сабақтарды тиімді жүргізу жоғары оқу орындарындағы мамандарды 
дайындаудағы бағалау жүйесін қамтамасыз ету жолдары қарастырылған. Студенттердің үй 
тапсырмаларын орындаудағы жобаларды жасау мəдениетінің тəсілдері графикалық үлгілер түрінде 
анықталған. Жобаларды жасауда кезеңдік нұсқаулар жəне олардың кемшіліктерін жою жолдары 
ұсынылған. 

Кілтті сөздер: графикалық жобалау, оқу əдістемесі, инженерлік ғылымдар, ғылыми-техникалық 
прогресс, тұжырымдаудың айқындығы, конструкторлық-геометриялық білім, фронталды топтық оқу, 
бағалаудың бас критерийі, сызбаны рəсімдеу, графикалық пəндер. 

 
Қазіргі замандағы ғылыми-техникалық үрдістің дамуына байланысты жоғары білім беру 

жүйесінде қайта құру, оқу əдістемесінің мазмұнын өзгертуді жетілдіруге көп көңіл бөлінуде. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев: «Білім беру реформасы — 

Қазақстанның бəсекеге нақты қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 
құралдарының бірі. Бізге экономикалық жəне қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы 
заманғы білім беру жүйесі қажет», — деп атап көрсетті. 

Жоғарғы білім беру саласында графикалық пəндерді оқытатын инженерлік ғылымдарды 
басымдықпен дамыту — бұл экономикалық дамудың жаңа кезеңінің міндетті шарты. 

Оқытудың мазмұны мен сапасын білім берудің дүние жүзілік деңгейіне көтеру мақсаты 
көзделді. Университеттік білімнің ғылыми деңгейінің артуы студенттерден күрделі теориялық 
ұғымдарды, идеяларды игере білу қабілеттерін дамытуды талап етеді. 

Жоғарғы білімнің негізін құрайтын басқа да ғылымдар тəрізді графика жəне жобалау пəнін 
оқыту да үнемі ілгері басып, дамып, толығып, жетіліп келе жатқан ғылым. Ғалымдарымыз оның 
мазмұны мен əдістерін кеңейтіп, жаңа нəтижелермен байытуда. Графикалық пəндерді оқыту ілгері 
дамытуға итермелейтін қозғаушы күш — өмірдің өзінен, жаратылыстану мен техника, құрылыс 
мұқтажынан туып отырған қажеттілік. 

Соңғы жылдары ғылыми-техникалық прогрестің жедел қарқынмен дамуына байланысты 
графикалық пəндерді оқытудың сапасын бақылау жəне тиімділігін арттырудың қоғамдағы алатын 
ролі артты. 

Қазіргі замандағы əлемнің ең бəсекеге қабілетті елдерінің қатарына кіруін қамтамасыз етуге 
қабілетті болатындай өскелең ұрпаққа графикалық пəндерді оқытудың басты мақсаты — 
студенттердің инженерлік-графикалық, жобалау дайындықтарының жоғары деңгейге көтерілуін 
қамтамасыз ету. Ол келешекте сызба геометрия мен сызудан алған білімдерін мектепте қолдануға 
мүмкіндік береді. Жүргізілетін барлық сабақ түрлерімен жəне графикалық жұмыстарды тексеру, оқу 
сапасын бақылау ғылыми-əдістемелік жұмыстардың негізгі бөлігі болып саналады. 

Графикалық пəндерді оқытудың сапасын бақылау оқу іс-əрекетінің үш түрімен: дəрістермен, 
тəжірибелік сабақтармен жəне графикалық жұмыстарды тексерумен айқындалады. 

Дəріс сабағын өткізу əдістемесі. Онда дəріс жоспарының болуы жəне оның орындалуы, 
баяндайтын материалдардың мазмұнын бағалау жəне оның жұмыс бағдарламасына сəйкес келуі 
қадағаланады. Дəрісті оқу кезіндегі əдістемесі: қарқын, сөйлемнің айқын айтылуы (дикция), ойды 
тұжырымдаудың айқындығы, қорытындылау мен дұрыс анықтама беру, тақтада графикалық 
тұрғызуларды сапалы тұрғызу, слайдтарды көрсету, студенттердің оқылған материалдарды игеру 
жолын бақылау жəне студенттер жұмыстарының белсенділігін арттыру, ұйымдастырушы-тəрбиелік 
сұрақтарды қою болып саналады. 

Сызба геометрия пəнінен тəжірибелік сабақты оқыту əдістемесі. Үй тапсырмасын тексеру 
нəтижесі жəне əдістемесі, сонымен қатар студенттердің сабаққа дайындығы тексеріледі. Сабақта 
берілетін орындалатын тапсырмалар саны жəне осы тапсырмаларды орындауға арналған əдістемелік 
нұсқаулар, студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру, тапсырмаларды орындаудың жеке 
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əдістемесі жəне əр студенттің ағымдық жұмыстарына бақылау жасалады. Топтық түсіндіру, типтік 
мысалдарды шешу, студенттерді тақтаға шақыру, ұйымдастырылып, cабақты қорытындылау 
жүргізіледі жəне үйге тапсырма беріледі. 

Сызба геометрия курсының дəрісі ерекше əдістемені қажет етеді. Сызба геометрия пəні 
бойынша бір де бір дəріс сызбасыз өтпейді. Дəріс оқитын оқытушының көп уақытының бөлігі 
сызбаны түсіндірумен кетеді, сондықтан, басқа пəндерге қарағанда, сызба геометрияның дəрісі 
сызбаны сипаттаумен өтеді. Студент аудиториясындағы тақтада сызбаны орындау үрдісінің өзі оқыту 
элементі ғана емес, сонымен қатар оның тəрбиелік мəні зор. Дəріс оқушы өзінің мысалы арқылы жай, 
содан кейін күрделі сызбаларды орындау арқылы студенттерді оқылатын курсқа алып шығады. 
Сызба бойынша студент геометриялық элементтердің тапсырмаларын түсінуді, олардың проекция 
түріндегі денелері мен байланыстарын игереді. Нүкте, түзу жəне басқа проекция элементтерінің 
тапсырмаларын меңгереді. Сызба геометрия курсының басқа бір ерекшелігі студенттерге кеңістік 
түсінігін дамыту болып саналады. 

Сонымен, сызба көмегімен кеңістіктік геометриялық тапсырмаларды шешу тəсілімен кеңістіктік 
фигуралардың сызбаларын орындау тəсілдерін зерттеу арқылы сызба геометрияның оқу курсы өзінің 
құрылымы мен мазмұны жағынан графикалық пəндерді оқитын мамандарға конструкторлық-
геометриялық білім беретінін білуіміз керек. 

Сызудан тəжірибелік сабақты өткізу əдістемесі. Орындалған тапсырманың тақырыбы жəне 
оны тапсыру уақыты, cабақта студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру есепке алынады. 
Графикалық жұмыстың орындалуының мəдениеті, студенттердің сызбасын тексеру əдістемесі: 
кезеңмен орындалуы, белсенділігі, ұқыптылығы бағаланады. Фронталды топтық оқу жəне 
ұйымдастырушы-тəрбиелік сұрақтары қарастырылады. 

Сонымен, сабақтар туралы жасаған талдауымыз жинақтық сипат береді, кез келген сабақ түрінің 
міндетті белгісі ретінде табысты жүргізілуі оның сандық жəне сапалық айтылуының жоспарына 
байланысты дəріс жоспарына, барлық студенттердің тексерілуге жататын сызбаларының 
жоспарланған тапсырмаларының санына жəне т.с.с. негізделеді. Бұл жайдан-жай практикалық 
сабақтарға берілген үлкен мағына емес. Сабаққа қатысу тəжірибесі көрсеткендей, тəжірибелік 
сабақтарды жүргізудегі жоспарды дайындау жəне жүзеге асыруға қажетті лайықты көңіл жиі 
бөлінбейді, сондықтан оның маңыздылығы төмендейді. 

Кез келген сабақтың əдістемесін бағалаудың бас критерийі студенттердің белсенділік 
дəрежелерінің жоғары болуын ескеру болып саналады. Студенттердің сызбаларын тексеру үрдісі 
кезінде, студенттермен дəрістік материалды баяндау əдістемесінде, тəжірибелік сабақты жүргізуде 
жəне пікірлесуде жоғары оқу орнында оқытудың негізгі мақсатының бірі — студенттерді өздігінен 
оқуға үйретуге барынша мүмкіндік туғызу керек. Сондықтан сабақта студенттерді шығармашылық 
ойлауға сезімін оятатын проблемалық жағдайларды туғызуды біз барынша мадақтауымыз керек. 

Сызу курсының бөлімдерін меңгеруде, сызу тапсырмаларын орындау кезінде, студенттер 
қателер жіберуі мүмкін. Осы қателерді жəне олардың болу себебін анықтағаннан кейін, келесі мақсат 
қоюға болады: барлық графикалық тапсырмаларды орындау кезінде студенттердің қателерін жазып 
алу, типтері бойынша қателерді топтастыру, қателерді жіберу себептеріне талдау жасау, кейбір 
нұсқауларды дайындау жəне ендіру сызу курсын оқып үйренуге айрықша ықпал етеді. 

Сызу курсын оқу кезінде студенттердің жіберетін қателерін келесі түрде топтастырады: 
1. Сызбаны рəсімдеудегі қателер (пішімдер, сызба сызықтары, негізгі жазулар т.с.с.). 
2. Кескінді орындаумен байланысты қателер (бас көріністі таңдау, кескіннің саны, тіліктер мен 

қималарды қолдану). 
3. Өлшем қоюдағы қателер. 
4. Кедір-бұдырларды белгілеудегі қателер. 
5. Тісті дөңгелектерді, шпонкаларды, бұрандаларды кескіндеу кезіндегі қателер. 
Студенттердің графикалық жұмыстардағы жіберетін қателерін ұқыпты оқып жəне талдап 

қорытқаннан кейін, қателердің мынандай негізгі себептерін анықтауға болады: 
1. Бірінші курсқа түскен студенттердің көпшілігі мектептегі сызу курсын нашар игерген. 
2. Студенттердің көптеген бөлігінің сызу курсының тапсырмаларындағы теориялық 

материалдарды жəне мемлекеттік стандарттарды терең талқылауы жеткіліксіз. 
3. Оқыту кезінде көрнекілікті жеткіліксіз пайдалану. 
4. Себептің бірі — жоғары оқу орындарындағы педагогиканың əлсіздігі. Егер оқушы мектепте 

оқу жүктемесінің анық уақыт тəртібіне үйренген болса, мұнда бірінші курс студенттері өзінің еңбегін 
өз бетімен жоспарлауға дайын емес болғандықтан, ол жұмыста бірқалыпсыздыққа əкеліп соғады. 

5. Ұқыпсыздық, ынтасыздық [1]. 



Ж.Ə.Қожиқов, С.Ж.Бодықов, Қ.Т.Қошқумбаев 

18 Вестник Карагандинского университета 

Осы қателердің шығу себептерін зерттей келе, мынандай ұсыныстарды енгізуге болады. Бұл 
ұсыныстар сызу курсын оқуда пайдалы ықпалын тигізеді. Олар: 

1. Кесте бойынша аудиториялық сабақтардың сағаты əбден тиімді болады. 
Бұл уақытты жоспарлы пайдалану үшін бірінші курста оқу материалдарын аптаға бөліп, 

оқытушы əр студентке жеке дайындалуға мүмкіндік беріп, сонымен қатенің болуына ескерту 
жасалады. Сонда курс бойынша жұмыстарды жоспарлауға ықпал жасалады. 

2. Аралық коллоквиумдар кіргізіледі. Студенттерге кезекті тапсырманы орындау кезінің 
алдында компьютер арқылы теориялық материалды білуін тексеру үшін тест арқылы аралық бақылау 
өткізіледі. 

3. Сызбаны тапсыру барысында міндетті қорғау болады, онда студенттің іс-əрекетіндегі 
шығармашылық жағы тексеріледі. 

4. Студенттердің графикалық тапсырмаларды орындау кезеңдеріне бірнеше өзгертулер кіргізуге 
болады: 

а) сызбаларды дұрыс рəсімдеуде студенттерге шыдамдылық жəне дағды болса жеткілікті, ал 
оқытушыларға талап қою қажет; 

ə) бұйымның жалпы түрінің сызбасын орындауда бірінші бөлшектеу болады. Бұл тапсырманың 
орнын ауыстыру жалпы түрдегі сызбаны рəсімдеуде жəне орындауда қате жіберуді ескертуге ықпал 
жасайды. Екінші бөлшектеуден кейін, студенттер бұйымның жалпы түрінің сызбасын берілген 
альбом бойынша, бөлшектің жұмыс сызбасы арқылы жəне конструкциялауды суреттеу бойынша 
орындайды. Бұл тапсырманы студенттер үлкен қызығушылықпен орындайды жəне іс жүзінде қате 
жібермейді [2]. 

Сонымен, студенттердің графикалық жұмыстарындағы қателерді талдай отырып, осы қателерді 
болдырмау оқу үрдісінің жəне сызу курсын игеруді жақсартуға мүмкіндік береді. 

Оқу сызбаларын екінші қайтара сипаттау. Сызу курсының негізгі мақсаты — студенттерді өз 
бетімен, техникалық сызбаларды қазіргі стандарттармен сəйкестендіріп, орындауға үйрету. Егер оқу 
сызбаларын қабылдау жəне тексеру кезінде жоғарғы дəрежеде көңіл аударылып жəне талап етушілік 
орындалса, онда бұл мақсат орындалады. Оқу сызбаларын тексеру сапасын бақылау барысы екінші 
қайтара сипаттама беру арқылы бағаланады. Онда тексеру кезінде жіберілген қателердің саны мен 
сипаты анықталады, сонымен қатар қандай қателерге жазбаша түрде ескерту жасалғанын білу керек. 

Сипаттаманың соңында сызбаны тексергендегі сапа туралы жəне графикалық жұмыстарды 
орындау деңгейі туралы қорытынды беріледі. Көп жылғы тəжірибе нəтижелері көрсеткеніндей, 
екінші қайтара сипаттама беріп, сызбаларды тексеру студенттердің графикалық дайындығының 
сапасын арттыруға көмектеседі. Бұдан басқа оқу сызбаларын тексеру үрдісі педагогикалық іс-
əрекеттің сапасы жоғарлауына септігін тигізеді, сонымен қатар инженерлік ойды беру құралы ретінде 
сызбаларды игерген студенттер келешекте курстық жұмыстар мен дипломдық жобалауларды 
орындауда еш қиындық көрмейді. 

Қорытындылай келе айтарымыз, графикалық пəндерді оқытудың сапасын бақылау жəне 
тиімділігін арттыру сұрақтары мен оқу сызбаларына екінші қайтара сипаттама беру кең көлемде 
студенттердің графикалық білімдерінің деңгейін жоғарлатуға мүмкіндік береді. 
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Ж.А.Кожиков, С.Ж.Бодиков, К.Т.Кошкумбаев 

Усовершенствование контроля качества и эффективности преподавания 
графических дисциплин 

В статье рассмотрены проблемы качества и эффективности обучения графическим 
дисциплинам по дизайну в вузе. Представлены оценка качества и методика преподавания 
инженерно-графических дисциплин, а также модернизация ведения лекционных и практических 
занятий и обеспечения системы оценки при подготовке спецалистов в вузе по профилю. Определены 
способы выполнения домашних заданий студентами в виде графических аналогов и культура подачи 
проектов. Рассмотрены этапы выполнения заданий, анализ процесса проектирования и предпроектный 
анализ. Даны рекомендации по поэтапному выполнению проекта и пути устранения недостатков. 

 

Zh.A.Kozhikov, S.Zh.Bodikov, K.T.Koshkumbaev 

Improving quality and efficiency of teaching graphic disciplines 

The problem of the quality and effectiveness of teaching disciplines of graphic design in college. The paper 
presents an assessment of the quality and methodology of engineering and graphic disciplines, as well as 
modernization of lectures and seminars and to provide the evaluation system in preparation for the university 
spetsalistov profile. And also to determine how the students do homework in the form of graphics and unique 
culture of the submission of projects. The stages of task execution and analysis of the design and pre-design 
analysis. The recommendations for the phased implementation of the project and ways to correct the 
deficiencies. 
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От идеи «Триединство языков» Н.А.Назарбаева  
до полиязычного образования в Казахстане 

В статье отмечено, что в современном мультикультурном мире актуальна проблема полиязычного об-
разования. В Казахстане это связано с внедрением идеи Президента Н.А.Назарбаева о триединстве 
языков. Показано, что современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве 
языков как о существенном факторе укрепления общественного согласия. Определено, что для реше-
ния поставленной Президентом задачи эффективного внедрения полиязычия в образование необхо-
димо привести в единую систему фрагментарно наработанную практику полиязычного образования   
в отдельных вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность образовательных 
программ. 

Ключевые слова: полиязычное образование, триединство языков, социальная модернизация, языковая 
политика, интеграция, межнациональное согласие, казахстанское общество, полиязычная модель об-
разования. 

 
Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и соци-

альной модернизации выступает политика в области языка. Внимание Лидера нации к этой состав-
ляющей государственной политики очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, 
поскольку именно в нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный Главой го-
сударства, — триединство языков. В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как ни-
когда актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ  
в области языков по консолидации обществ. В связи с этим значимость и актуальность полиязычного 
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образования, являющегося результатом внедрения идеи Президента о триединстве языков, не вызы-
вают сомнения. 

В своих выступлениях и обращениях Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев неод-
нократно говорил о важности и значимости развития полиязычия для многонационального казахстан-
ского общества. Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 2004 г., впо-
следствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана Глава государства вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будуще-
го наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» 
Глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство язы-
ков». Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой политики независимого Казахста-
на, которая сегодня может служить примером для других стран мира по степени популярности в об-
ществе и уровню своей эффективности. Гармонично войдя в процесс духовного развития народа, 
языковая политика неотделима от общей политики масштабной социальной модернизации. Прези-
дент считает, что для успеха модернизации очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен сво-
ему Отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. Только при таком понимании может быть 
достигнут широкий общественный консенсус и успех [1]. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — неодно-
кратно подчёркивал Президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык 
— государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения и английский язык 
— язык успешной интеграции в глобальную экономику» [2]. Для казахстанцев идея триединства язы-
ков особенно важна, поскольку сформулирована была Главой государства как ответ на вызов време-
ни, как решение насущной жизненной потребности общества, активно интегрирующегося в глобаль-
ный мир. Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации 
простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение домини-
рующими языками. Благодаря инициативе Президента наше государство приступило к реализации 
концепции полиязычия в образовании, потому что именно полиязычие послужит укреплению конку-
рентоспособности Казахстана. 

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве языков как        
о существенном факторе укрепления общественного согласия. Многообразие культур и языков, их 
равное сосуществование являются безусловным достоянием нашей страны, а проводимая языковая 
политика как обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов, так и предоставляет свободный 
выбор языка для общения, получения образования, реализации творческих потребностей. Позитив-
ность развития трехъязычия для казахстанского сообщества возможна при условии единой политиче-
ской, идеологической, культурной платформы. И эта платформа уже задана Президентом в разъясне-
нии сути проекта «Триединство языков» — изучение казахского языка как государственного, русско-
го — как языка межнационального общения и английского — как языка успешной интеграции в гло-
бальную экономику. Создание равных условий для изучения трех обозначенных языков не означает 
равной сферы их функционирования, равной функциональной нагрузки и, наконец, их равного стату-
са. При этом акцент сделан на педагогической составляющей данного культурного проекта, которая в 
полной мере может быть обозначена как полиязычное образование. Вместе с тем активизация поле-
мики вокруг языковой ситуации в Казахстане в последние несколько лет связана с полиязычием, что 
позволяет говорить о новых гранях языкового образования. 

В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного образования. 
Для решения поставленной Президентом задачи эффективного внедрения полиязычия в образование 
необходимо привести в единую систему фрагментарно наработанную практику полиязычного обра-
зования в отдельных вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность образова-
тельных программ. Это потребует, в свою очередь, разработки комплекса научно-методических ре-
комендаций по реализации принципа преемственности полиязычного образования в системе «школа–
вуз», социально-экономический эффект которых определяется тем, что будут созданы реальные 
предпосылки для решения задач, поставленных в Государственной программе развития образования 
на 2011–2020 годы: «… подготовка педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах 
страны»; «С целью создания инновационной, полиязычной модели образования количество школ, 
предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 700, в том числе количество школ 
сети «Назарбаев интеллектуальные школы» расширится с 6 до 20. Эти школы станут базовыми пло-
щадками для апробации полиязычной модели образования, инноваций в образовании» [3]; «повыше-
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ние востребованности государственного языка»; «повышение престижа употребления государствен-
ного языка»; «сохранение языкового многообразия в Казахстане»; «сохранение функционирования 
русского языка в коммуникативно-языковом пространстве», «изучение английского и других ино-
странных языков» [4] за счет: системного научно-методического сопровождения деятельности субъ-
ектов непрерывного полиязычного образования; формирования полиязыковой образовательной сре-
ды; расширения инфраструктуры полиязычного образования; развития межкультурно-
коммуникативной парадигмы современного языкового образования; развития интеллектуального по-
тенциала страны на основе приобщения ее граждан к ценностям языка и культуры. 

Министерством образования и науки сделаны конкретные шаги по внедрению полиязычного об-
разования в вузах страны, в частности, расширен объем кредитов на изучение языков в Государст-
венных стандартах по направлению «Образование», что позволит студентам третьего года обучения  
в объеме 2-х кредитов изучать дисциплины «Профессиональный казахский/русский» и «Профессио-
нально ориентированный иностранный язык». Базовыми вузами республики по внедрению поли-
язычного образования, в числе которых Карагандинский государственный университет имени акаде-
мика Е.А.Букетова, накоплен определённый опыт по подготовке педагогических кадров в области 
полиязычия, проведена комплексная работа по формированию учебно-методических материалов на 
английском языке, создана академическая база для эффективного изучения казахского, русского        
и английского языков, начата языковая подготовка преподавателей. Авторскими коллективами 
разработаны учебно-методические комплексы по специальным дисциплинам на английском языке, 
изданы под грифом Министерства образования и науки трёхъязычные терминологические словари, 
опубликованы учебные пособия, практикумы, успешно реализуется Республиканская бюджетная 
программа «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций обра-
зования». Совместно с Республиканским научно-практическим центром Министерства образования и 
науки «Дарын» проводятся обучающие семинары, республиканские олимпиады по английскому язы-
ку, разрабатываются учебно-методические комплексы на английском языке для специализированных 
школ с обучением на трёх языках. 

При непосредственном участии базовых вузов по внедрению полиязычия Министерством обра-
зования и науки Республики Казахстан в 2012 г. разработана Концепция развития полиязычного об-
разования, в которой дан анализ условий и возможностей современной системы образования для реа-
лизации идеи триединства языков и определены приоритетные направления развития полиязычного 
образования. Это предполагает, прежде всего, пересмотр содержания современного языкового обра-
зования в целом, что потребует разработать пакет документов, определяющих стратегию и тактику 
изучения языков в системе образования Республики Казахстан. Наряду с этим необходимо провести 
конструирование нового содержания языкового образования, концептуально обоснованного, про-
граммно спроектированного, реализация которого должна регламентироваться типовыми требова-
ниями, научно обоснованными предписаниями и рекомендациями. Одним из немаловажных факто-
ров развития полиязычия являются исследования в области этнолингвистики, в рамках которой 
должны разрабатываться научно обоснованные рекомендации и предписания для образовательной 
практики по вопросам рационального сочетания сфер влияния, функционирования и развития языков. 
Современный этап развития полиязычного образования в Казахстане нуждается в конкретных орга-
низационных формах его реализации, которыми могут выступить Республиканский координацион-
ный и научно-исследовательский центр по проблемам полиязычного образования, центры развития 
полиязычного образования в вузах и при областных департаментах образования, обучающие семина-
ры по внедрению уровневой модели обучения казахскому, русскому, английскому языкам, механиз-
мы педагогического мониторинга полиязычного образования. 

Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из долгосрочных стратегий развития Казах-
стана. Реализация данного проекта во многом обусловит становление нового поколения казахстанцев, 
владеющих несколькими языками, имеющих широкие возможности позитивного роста своих сущно-
стных сил и формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в личност-
ной самореализации. 
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Қазақстандағы Н.Ə.Назарбаевтың «Үштұғырлы тіл» идеясынан  
көптілді білімге дейін 

Мақалада қазіргі мультимəдениетті əлемде көптілді білім мəселесі өзекті болып табылатындығы 
көрсетілген. Қазақстанда бұл мəселе Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың үштұғырлы тіл идеясын 
енгізумен байланысты. Республикадағы қазіргі тілдік жағдай үштұғырлы тіл қоғамдық келісімді 
нығайта түсетін фактор ретінде белгіленетінін растайды. Сондай-ақ Қазақстанда Президентпен 
қойылған көптілділікті білім саласына тиімді енгізу мəселесін шешу үшін білім бағдарламалардың 
жалғастығын қамтамасыз етіп, отандық мектеп жəне жекелеген жоғары орындардағы бөлшектелген 
көптілді білім беру тəжірибесін біртұтас жүйеге біріктіру қажет. 

 

B.A.Zhetpisbajeva, O.T.Arinova 

From the idea of trinity of the languages of N.A.Nazarbayev to multilingual  
education in Kazakhstan  

In the modern multicultural world the problem of polylingual education is actual. In Kazakhstan it is con-
nected with introduction of idea of the President N.A.Nazarbayev about unity of three languagest. The mod-
ern language situation in Kazakhstan allows to speak about unity of three languages as about an essential fac-
tor of strengthening of a public consent. For the solution of the task of effective introduction of a multilin-
gualism set by the President in education it is necessary to bring into uniform system fragmentary acquired 
practice of polylingual education in separate higher education institutions and schools of the Republic of Ka-
zakhstan and to provide continuity of educational programs. 
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Об опыте международной аккредитации  
образовательных программ КарГУ им. Е.А.Букетова 

Авторами отмечено, что повышение конкурентоспособности казахстанской системы образования обя-
зывает отечественные вузы следовать установленным критериям, среди которых приоритетным явля-
ется обеспечение качества образовательных услуг посредством аккредитации. Определено, что прове-
дение международной аккредитации доверено специализированным агентствам, входящим в Евро-
пейский регистр организаций гарантии качества и в Республиканский реестр аккредитационных орга-
низаций. В статье показано, что партнером КарГУ в прохождении процедуры специализированной 
международной аккредитации стал Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества 
(ACQUIN/Германия). 

Ключевые слова: аккредитация, национальная аккредитация, международная аккредитация, аккреди-
тационные агентства, конкурентоспособность, аккредитационный аудит, образовательные программы, 
специализированная аккредитация, трансферт кредитов. 

 
Стратегия развития Казахстана, определенная Главой государства Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым, направлена на повышение конкурентоспособности нашей страны в мировом сообщест-
ве. Историческое по своей значимости присоединение Казахстана в 2010 г. к Болонской декларации 
сделало наши вузы полноправными партнерами европейского образовательного пространства. По-
добное партнерство обязывает отечественные вузы следовать установленным критериям, среди кото-
рых приоритетным является обеспечение качества образовательных услуг посредством аккредита-
ции. 

Мировой опыт показывает, что наличие аккредитации для вуза — сегодня обязательное условие 
его существования и легитимности. Европейское академическое сообщество очень серьезно подходит 
к организации и проведению аккредитации, поскольку она и есть «знак качества», подтверждение 
высокой репутации вуза среди себе подобных. Сопоставимые стандарты сети аккредитационных 
агентств ведущих европейских стран (в их числе EQAR, ENQA) позволяют гарантировать высокое 
качество образовательных программ и признание вузов в среде работодателей и образовательного 
сообщества. Проведение национальной и международной аккредитации европейских вузов доверено 
только специализированным агентствам, входящим в Европейский регистр организаций гарантии 
качества. Аналогичным путём идёт и отечественная высшая школа: Министерством образования и 
науки Республики Казахстан сформирована национальная модель аккредитации и ранжирования, 
позволяющая отечественным вузам осуществить независимую оценку своей деятельности. На 
сегодняшний день более двадцати отечественных вузов получили национальную институциональную 
аккредитацию, наличие которой является обязательным условием для международной аккредитации. 

Поступательное движение казахстанских вузов через национальное признание к международно-
му зависит сегодня от развития общественно-профессиональной аккредитации, в связи с чем Госу-
дарственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. предусматри-
вает создание условий по развитию в нашей стране независимых аккредитационных структур. Серь-
езным шагом в этой связи стало формирование в мае 2012 г. Национального реестра аккредитацион-
ных агентств, утвержденного решением Республиканского аккредитационного совета, возглавляемо-
го Министром образования и науки. В Реестр вошли 6 аккредитационных агентств, в числе которых 
два национальных — Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества образова-
ния/НКАОКО и Независимое агентство по аккредитации и рейтингам/НААР, а также четыре зару-
бежных агентства — ACQUIN, ASIIN (оба — Германия), AQA (Австрия), ABET (США). 

Входя в число ведущих университетов Казахстана, КарГУ им. Е.А.Букетова в числе первых ка-
захстанских вузов успешно прошел национальную институциональную аккредитацию всех образова-
тельных программ, что подтверждено соответствующим свидетельством Национального аккредита-
ционного центра. В свою очередь наличие национальной аккредитации, проведенной по междуна-
родным стандартам качества, позволило нашему университету начать процедуру специализирован-
ной международной аккредитации. Партнером КарГУ в её прохождении стал Институт аккредита-
ции, сертификации и обеспечения качества ACQUIN/Германия, входящий в Европейскую сеть обес-
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печения качества ENQA и в Республиканский реестр аккредитационных агентств. Карагандинским 
государственным университетом были поданы к аккредитации четыре образовательные программы 
— «Химия/Бакалавр/Магистр», «Физика/Бакалавр», «Экономика/Бакалавр», по которым Аккредита-
ционному совету ACQUIN были предоставлены полные пакеты документов, включая отчеты по са-
мооценке, внутренние и внешние нормативные материалы. Итоговым этапом процедуры аккредита-
ции стала внешняя экспертиза, проведённая группой внешнего аудита агентства в сентябре 2011 г. 
Эксперты, являющиеся профессорами ведущих университетов Германии и Великобритании, провели 
несколько рабочих встреч с высшим руководством университета, руководителями подразделений, 
курирующих учебный и научный процессы, преподавателями, студентами, магистрантами и выпуск-
никами аккредитуемых программ, проанализировали содержание дипломных работ и магистерских 
диссертаций, ознакомились с учебно-лабораторной базой физического, химического и экономическо-
го факультетов. Особый интерес зарубежных экспертов был связан с: 

 пониманием и реализацией академической свободы при формировании факультетами 
учебных планов; 

 возможностями корректировки учебных планов программ; 
 критериями структурирования учебных планов в части обязательных и элективных дис-

циплин; 
 участием работодателей в формировании учебных планов; 
 развитием интернационализации образования; 
 увеличением числа магистрантов; 
 механизмами мониторинга профессорско-преподавательского состава; 
 политикой международного сотрудничества; 
 партнерством с работодателями региона; 
 политикой содействия трудоустройству выпускников; 
 условиями научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся; 
 механизмами модернизации учебно-лабораторной базы. 

Проведение международного аккредитационного аудита предполагало получение рекомендаций 
по стратегическому развитию факультетов и университета, направленных на повышение их конку-
рентоспособности. В качестве основной рекомендации экспертами было высказано предложение ак-
тивного внедрения английского языка в образовательные программы университета. Данная рекомен-
дация логична и понятна, поскольку речь идёт именно о международной аккредитации, международ-
ном признании, что предполагает проведение занятий на английском языке, свободное владение анг-
лийским языком как обучающимися, так и преподавателями. Решением ACQUIN в мае 2012 г. все 
заявленные программы Карагандинского государственного университета имени академика 
Е.А.Букетова получили международную аккредитацию. В числе конкурентных преимуществ нашего 
университета эксперты отметили чёткую практическую ориентированность образовательных про-
грамм, их постоянную обновляемость, последовательность и продуманность, высокий уровень владе-
ния студентами и преподавателями профессиональным английским языком, наличие современной 
лабораторной базы, широкую вовлеченность в программу академической мобильности, следование 
принципам академической свободы. 

Вместе с тем итоговый отчёт в рамках проведённой аккредитации содержал и ряд рекомендаций, 
связанных с анализом функционирования отечественной системы высшего образования. Речь идёт    
о необходимости разработки методического обеспечения процедуры международной аккредитации 
казахстанских университетов в части эквиваленции трансферта кредитов ГОСО и ECTS, а также вне-
дрения модульного подхода в учебные планы специальностей. Наряду с этим в число рекомендаций 
вошла необходимость укрепления языковой подготовки по всем аккредитуемым специальностям как 
условие их современности, следования передовым исследованиям, доступность которых зависит се-
годня и от уровня владения английским языком. 

Опыт международной аккредитации показал и необходимость решения ряда проблем, которые 
стоят перед отечественными вузами, активно стремящимися к мировому признанию предоставляе-
мых образовательных услуг посредством аккредитации. Речь идёт, прежде всего, о задаче методоло-
гического обеспечения международной аккредитации. На современном этапе модернизации казах-
станской высшей школы актуализирована задача разработки концептуально-целостного методологи-
ческого подхода к процессу международной аккредитации отечественных образовательных про-
грамм. Опыт прохождения казахстанскими вузами международной аккредитации показал разность 
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методологических подходов к интерпретации требований и норм в реализации образовательных про-
грамм; понимания и реализации академической свободы при формировании факультетами учебных 
планов; возможностей корректировки учебных планов программ; критериев структурирования учеб-
ных планов в части обязательных и элективных дисциплин; участия работодателей в формировании 
учебных планов; развития интернационализации образования; контингента магистрантов; механиз-
мов мониторинга профессорско-преподавательского состава; политики международного сотрудниче-
ства; партнерства с работодателями региона; политики содействия трудоустройству выпускников; 
условий научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся; механизмов модерниза-
ции учебно-лабораторной базы.  

В этой связи на основе применения комплекса научно-исследовательских методов необходимо 
разработать новые методологические подходы к формату применения международной аккредитации 
в условиях национальной системы высшего образования, в частности, методические рекомендации 
по составлению отчёта по самооценке вузов в рамках международной аккредитации и подготовке 
отечественных вузов к внешнему аккредитационному аудиту. Это позволит отечественным вузам 
осуществлять процесс международной аккредитации, опираясь на имеющиеся методики. 

Первые итоги международной аккредитации позволяют нам говорить о её безусловной важности 
и нужности для отечественной системы высшего образования. И это связано, прежде всего, с форми-
рованием механизмов как обеспечения качества в области образования, так и адаптивности междуна-
родных и национальных стандартов образования в рамках Болонского процесса. Такой подход позво-
лит образовательным программам казахстанской высшей школы оперативно отражать потребности 
рынка труда, эффективно организовывать учебный процесс, обеспечивать максимальную удовлетво-
ренность обучающихся. 
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Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың білім бағдарламаларын халықаралық  
аккредитациядан өткізу тəжірибесі жайлы 

Қазақстандық білім беру жүйесінің бəсекеқабілеттілігінің жоғарлауы отандық жоғары оқу орындарын 
белгіленген критерийлерге сай болуын міндеттейді, олардың арасында аккредитация арқылы білім 
қызметтер сапасын қамтамасыз ету басымдылыққа ие. Халықаралық аккредитацияны сапа кепілдігі 
бар ұйымдардың еуропалық регистріне жəне аккредиттік ұйымдардың республикалық реестріне енген 
арнайы агенттіктерге өткізу жүктелген. ҚарМУ-дың арнайы халықаралық аккредитация өту рəсімінде 
серіктесі болып Аккредитация, сертификация жəне сапаны қамтамасыз ету институты 
(ACQUIN/Германия) табылады. 
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About experience of the international accreditation educational programs  
in Y.A.Buketov KarSU 

Increase of competitiveness of the Kazakhstan education system obliges domestic higher education institu-
tions to follow the established criteria among which maintenance quality of educational services by means of 
accreditation is priority. Carrying out the international accreditation is entrusted the specialized agencies en-
tering into the European register of the organizations of a quality assurance and in the republican register of 
the accreditation organizations. The Institute of accreditation, certification and maintenance quality 
(ACQUIN/Germany) became the partner our university in passing of procedure of specialized international 
accreditation. 
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Применение информационных технологий в учебном процессе  
будущих бакалавров транспорта 

В статье рассмотрены возможности применения информационных технологий в учебном процессе 
будущих бакалавров транспорта. Определены особенности применения информационных технологий 
в процессе преподавания технических дисциплин. Описаны содержание и структура разработанных 
авторских электронных учебников и эффективность их применения в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационные технологии, технические дисциплины, электронный учебник, 
учебный процесс, бакалавр транспорта, cредства обучения, методы обучения, мультимедийный ком-
плекс, профессиональная подготовка будущих специалистов. 

 
В условиях кредитной технологии одной из характерных черт образовательной среды является 

возможность студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим 
материалам, обучающим мультимедийным комплексам. Сегодня студентам вуза предоставляются 
широкие возможности получения качественного образования новыми формами, методами и средст-
вами обучения. Среди них особое место отводится информационным технологиям. Применение ин-
формационных технологий в профессиональной  подготовке будущих специалистов дает им возмож-
ность:  

 понять сущность информационных технологий и их принципы работы, законы и методы рас-
пространения информации и обмена ею структурными подразделениями машиностроительно-
го производства; 

 формировать информационную и профессиональную компетентность; 
 по-новому организовать процесс обучения, повысить качество обучения путем его управления 
и т.д. 

Известно, что информационные и коммуникационные технологии делают человека совершен-
нее, дисциплинируют мышление, тренируют сообразительность. Компьютеризация профессиональ-
ного обучения способствует не только приобретению студентами более глубоких и обширных зна-
ний, но и учит их мыслить. В профессиональной подготовке будущих специалистов информацион-
ные технологии применяются не только для использования в инженерных расчетах, но и для управ-
ления познавательной деятельностью студентов: с целью реализации различных контрольных проце-
дур и сбора соответствующей информации о ходе обучения, в качестве советчика, репетитора, тре-
нажера. Создаются автоматизированные обучающие системы, в которых управление учебной дея-
тельностью студентов со стороны преподавателей в значительной степени осуществляется через 
ЭВМ, снабженный соответствующим педагогическим и программным обеспечением. Автоматизиро-
ванные методы управления базируются на применении компьютерной техники, математических и 
эмпирико-интуитивных методов, а также экспертных оценок при принятии решении [1]. 

В соответствии с современными концепциями внедрение информационных технологий в учеб-
ный процесс должно привести к расширению функций специалиста технического  профиля.  
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С педагогической точки зрения внедрение информационных технологий в процесс обучения 
должно привести:  

 к бόльшей индивидуализации учебного процесса с учетом уровня подготовленности конкрет-
ных обучаемых, их способностей, темпов усвоения материала, интересов и т.д.;  

 к повышению гибкости, мобильности учебного процесса; 
 к повсеместному использованию проблемных и компьютерных методов обучения; 
 к дополнению классических методов обучения современными (исследование, анализ, решение 
проблем); 

 к поочередному и комплексному использованию форм организации обучения. 
В настоящее время в педагогической практике системы высшего образования основное внима-

ние уделено внедрению и комплексному обеспечению теоретического и практического обучения пу-
тем разработки и применения педагогических программных средств, автоматизированных обучаю-
щих систем, развития творческого мышления и технического творчества, совершенствования форм и 
методов учебной и внеучебной деятельности студентов. 

Программы, применяемые для автоматизации учебного процесса, можно разделить на следую-
щие виды:  

 обучающие программы по передаче теоретических знаний, основной проблемой которых явля-
ется упорядочение материала. Учебный процесс, в свою очередь, предполагает возвращае-
мость к ранее изученным разделам курса; 

 программы-тренажеры по развитию практических умений и навыков;  
 системы автоматизированного решения задач, включая программы-справочники; 
 контролирующие и тестирующие программы для оценки уровня подготовленности. 
Достоинствами электронных учебников являются: обеспечение скорой обратной связи; быстрое 

нахождение информации, по сравнению с обычным учебником; экономия времени в результате воз-
можностей осуществления необходимого числа просмотра гипертекстов; возможность применения 
мультимедийных технологий; выбор студентом индвидуального обучения и возможность контроля 
знаний по интересующим темам [2]. 

Необходимо отметить роль электронных учебников в процессе развития индвидуальных особен-
ностей студентов. Использование электронных учебников обеспечивает: 

 выбор учебного материала при подготовке к занятиям в соответствии с целью обучения; 
 ускорение и оптимизацию учебной деятельности путем разработки дидактических материалов; 
 возможность иммитации технических объектов посредством компьютера; 
 передачу информации через гипертексты и мультимедиа; 
 создание удобного интерфейса с учетом индвидуальных особенностей студентов; 
 простоту сохранения объемных информаций; 
 соблюдение эргономических и экологических требований. 
Электронные учебники для студентов в их профессиональной подготовке являются источником 

получения самостоятельного образования. Каждый студент с помощью персонального компьютера   
в любое время может дополнить свои знания, контролировать и совершенствовать их.  

Основной функцией обучающих программ являются алгоритмы, формы и методы программного 
обеспечения, методики разработки, предназначенные для диалоговой подготовки студентов. 

Электронные учебники позволяют поставить вопрос о соотношении дистанционного и традици-
онного обучения. Часто дистанционное обучение рассматривается как автономный вид обучения, 
противопоставляемый традиционному. Информационная технология  на данном этапе предполагает  
унификацию способов работы с разнообразными программами. Программы для работы в сетях тесно  
увязываются с остальными стандартными программами (офисными приложениями) в плане унифи-
кации интерфейса пользователя. В результате учебные курсы, созданные для автоматизации тради-
ционного обучения, относительно легко переносятся на дистанционное обучение [3]. 

Разработанный нами электронный учебник «Основы конструирования машин» является состав-
ной частью дисциплины «Детали машин и основы конструирования». На рисунке 1 представлена 
структура элеткронного учебника. 
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Рисунок 1. Структура электронного учебника «Основы конструирования машин» 

Функционально-модульная технология обучающей программы позволяет реализовать основные 
цели дисциплины, формировать представления о теоретических основах проектирования, расчета и 
конструирования узлов транспортной техники, построения моделей и алгоритмов расчета типовых 
деталей машин, оценки работоспособности, надежности машин и оборудования.  

Функционально-модульная технология разработки электронного учебника «Основы конструи-
рования машин» заключается, во-первых, в определении основных функций, приобретаемых 
при изучении предмета, тех практических умений и навыков, которыми должны овладеть студенты 
при изучении основ конструирования машин, во-вторых, в представлении совокупности отдельных 
модулей, подмодулей, содержащих конкретную учебную информацию, помогающую овладеть дан-
ными умениями.  

Современные требования, предъявляемые к подготовке специалистов, требуют от высшей шко-
лы интерактивизации самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-
дентов достигается глубокое и всестороннее осмысление научных знаний, выработка умений приме-
нять их в разнообразных производственных условиях.  

Электронный учебник «Допуски и посадки» состоит из восьми модулей, справочных данных, 
программы для определения допусков и посадок и тестов для контроля знаний (рис. 2).  

Функционально-модульная технология разработки электронного учебника «Допуски и посадки» 
заключается, во-первых, в определении основных функций, приобретаемых при изучении предмета, 
тех практических умений и навыков, которыми должны овладеть студенты при изучении основы 
взаимозаменяемости, во-вторых, в представлении совокупности отдельных модулей, подмодулей, 
содержащих конкретную учебную информацию, помогающую овладеть данными умениями. 
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Рисунок 2. Структура электронного учебника «Допуски и посадки» 

Одним из требований, предъявляемых реалиями нового века к профессиональному образованию, 
является развитие творческого потенциала каждого студента. Знания, приобретаемые студентом, 
должны быть основаны на понимании, т.е. студент должен не только усвоить учебную информацию, 
но и осмыслить, понять и применять ее в практической деятельности.  

Для обеспечения студентов знаниями такого уровня необходимо, на наш взгляд, решить две 
проблемы. Во-первых, пересмотреть предъявление учебной информации в целостном педагогическом 
процессе вуза; во-вторых, построить новую модель организации самостоятельной работы студентов, 
которая будет обеспечивать переведение знаний с уровня усвоения на уровень понимания, т.е инте-
риоризировать учебную информацию в процессе внутренней самостоятельной деятельности обу-
чающихся. Это актуализировало необходимость перевода студента из позиции пассивного потреби-
теля информации, каким он был в системе традиционного обучения, в самостоятельного активного 
участника процесса анализа учебных проблем, умеющего найти способ их решения.  

Одним из путей решения указанных проблем, на наш взгляд, является использование информа-
ционных технологий при организации самостоятельной работы студентов, в процессе которой проис-
ходит формирование их самостоятельной деятельности как одного из компонентов ключевых образо-
вательных компетенций.  
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В современных условиях производства знания современного инженера должны быть фундамен-
тальными, профессионально и практически ориентированными. Бакалавру транспорта необходимо 
обладать достаточно развитыми техническими способностями, которые позволяют ему успешно ра-
ботать с разнообразными механизмами, узлами и деталями транспортной техники, технологическим 
оборудованием, технологической оснасткой и инструментами производства. Технические способно-
сти включают независимые факторы: пространственные представления (способность оперировать 
зрительными образами геометрических фигур) и техническое понимание (способность правильно 
воспринимать пространственные модели, сравнивать их друг с другом, умение конструировать, по-
нимать общие технические и физические принципы. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Фрагменты интерфейса ЭУ «Основы конструирования машин» и «Допуски и посадки» 

Таким образом, применение электронных учебников «Основы конструирования машин» и «До-
пуски и посадки» в учебном процессе бакалавров транспорта (рис. 3) не только поддерживает про-
цесс обучения, но и качественно улучшает его благодаря разнообразным формам организации и ме-
тодов обучения, а также способствует формированию конструкторско-технологических знаний, уме-
ний и навыков у студентов. Студенты имеют возможность закрепить теоретические знания в области 
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транспортной техники и технологий, выполнив расчеты по разработанным программам, просмотрев 
наглядно технологию механической обработки деталей транспортных машин и сборки транспортной 
техники и осуществить контроль полученных знаний.  
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Ақпараттық технологияларды болашақ көлік бакалаврларының  
оқу процесінде пайдалану 

Мақалада болашақ көлік бакалаврының оқу процесінде ақпараттық технологияларды пайдалану 
мүмкіндіктері қарастырылған. Техникалық пəндерді оқыту барысындағы ақпараттық 
технологияларды қолдану ерекшеліктері сипатталған. Авторлар құрастырған электронды 
оқулықтардың мазмұны мен құрылымы жəне оларды оқу процесінде пайдалану тиімділігі жайлы 
айтылған. 

 

S.Zh.Aiyzhambaeva, A.Zh.Tishtykbaeva 

Use of information technologies in the educational process  
of future transport bachelors 

This article discusses the possibility of application of information technology in teaching future Bachelor of 
transport. The features of the application of information technology in teaching technical subjects. Given the 
content and structure developed by the author of electronic textbooks and efficiency of their use in the learn-
ing process. 
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Д.К.Шегірова 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Жоғары оқу орындарында интерактивті тақтаны қолданудың тиімділігі 

Мақалада интерактивті тақтаны жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісінде пайдалану мүмкіндіктері 
мен артықшылығы сипатталды. ХХІ ғасырға қадам жасау жоғары технологиялар негізінде қоғамды 
дамытуға талап қойды. Интерактивті тақтаны қолдану студент бойында кəсіби салаларда аталған 
құралдың мүмкіндіктерін арттыра білу қасиетін қалыптастыратындығы, өз қызметіне деген 
қызығушылығын тудыратындығы талданған. Сонымен қатар интерактивті тақтаны пайдалану заман 
талабы болып табылатындығы көрсетілген. Бүгінгі таңда оқу үрдісінде кеңінен қолданылатын 
ақпараттық технологиялардың берер мүмкіндіктерінің артықшылықтары баяндалды. 

Кiлттi сөздер: интерактивті тақта, жоғары оқу орындары, оқу үрдісі, кəсіби салалар, ақпараттық 
технологиялар, компьютерлік оқыту бағдарламалары, ақпараттық əдістемелік материалдар, 
коммуникациялық байланыс, компьютерлiк құралдар, ақпараттық қоғам. 

 
Қазақстан Республикасының тəуелсіздігімен бірге елімізге енген жаңашылдықтардың бірі — оқу 

үрдісінде жаңа технологияларды қолдану. Жаңа технологиялар қоғамның əр саласына енгізіліп, 
өзінің жемістерін беріп келеді. Сондай оң өзгерістердің бірі — білім беру мекемелеріне келген 
«Интерактивті тақта» қызметі. Жалпы ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық 
есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, 
электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, Интернетте жұмыс істеуді, 
компьютерлік оқыту бағдарламаларын пайдалануға негізделеді. Ақпараттық əдістемелік материалдар 
коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 
Сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім 
алуына, іскер əрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 
психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Бүгінгі таңда біз куə болып отырған ақпараттық қоғамның негізгі талабы — студенттерге 
ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық 
технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын 
қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы 
əлемнің жүйелік-ақпараттық бейнесін студенттердің шығармашылық қабілеттері мен құндылық 
бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі 
болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, 
іскер əрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық 
жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы өте зор. 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі əлемдік бəсекелестікті күшейте түсуде. 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
стратегиясы» атты Жолдауында: «Білім беру реформасы — Қазақстанның бəсекеге нақтылы 
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі», — деп атап 
көрсетті. 

ХХІ ғасыр — бұл ақпараттық қоғам дəуірі, технологиялық мəдениет дəуірі, айналадағы дүниеге, 
адамның денсаулығына, кəсіби мəдениеттілігіне мұқият қарайтын дəуір. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру — жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 
дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тəрбие үрдісінің 
барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр — ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. 
Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі — қоғамды 
ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін ақпараттық-
коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне 
айналды. Кейінгі кезде шет елдерде жəне біздің елімізде де компьютерде оқытудың жаңа бағыттары 
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пайда болды. Ол американ ғалымы С.Пейперт ойлап тапқан «конструкциялық модельдеу». Ондағы 
идея — оқу процесінің өзінің «ортасы» болып, баланың компьютермен «өнер иесі» ретінде жұмыс 
істеуіне жағдай жасау. Компьютер арқылы кестелік жағдайларда арифметикалық амалдардың 
нəтижелерін табуға оқушыларды үйрету керек деген ұсыныстар жаңсақ сияқты, сондықтан олармен 
келісу мүмкін емес. Өйткені кестелік қосу, азайту, көбейту жəне бөлудің нəтижелерін оқушы берік 
есінде сақтауы керек. Ал көп таңбалы сандармен амалдар жүргізу кезінде оқытудың құралы ретінде 
компьютерді қолдану тиімді жəне ол компьютерлік сауаттылықтың бастамасы болмақшы. Əрине, 
компьютердің оқыту құралына айналуы математиканың, басқа да пəндердің оқыту мазмұнына 
түбегейлі өзгеріс енгізуге себепші бола алады. Демек, осы бағыттағы ізденістер білімнің əр саласын 
шоғырландыра түсу арқылы пəнаралық байланысты жасауға жеткізетін жол болуы тиіc. 

Күнделікті өмірде қарапайым ұғымға айналған білім берудегі интерактивті технологияны 
қолдану барысында студенттің топпен жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, топ студенттері бірін 
бірі толықтыратын, сабақ барысында барлық студенттердің қатысуын ұйымдастыратын оқыту 
барысы. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқынды білім беру жүйесінің алдына жаңа 
міндеттер қойып отыр. Ол — өз жұмыс орнында жəне бүкіл техникалық тізбекте технологияның 
үздіксіз өзгерістеріне, жаңалықтарына бейімделе алатын орындаушының тұлғасын қалыптастыру. 
Егеменді еліміздің болашағы білім беру жүйесіне байланысты. Заман талабына сай қазіргі 
мектептерде білім мазмұнын, оның құрылымдық жүйесін жаңарту — білім реформасының жүзеге 
асуының басты шарты. Осы талапқа сай оқушылардың белсенділігі мен танымдық іс-əрекеттері 
арқылы оқушылар шығармаларын дамыту, қажетті жағдайда айрықша шешім қабылдай алатын жеке 
тұлғаны дамыту, осыған орай оқытудың жаңа технологияларын енгізе отырып, білім беру мен 
тəрбиелеу — мұғалімдер алдындағы басты міндет. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «білім беру жүйесінің басты міндеті — 
ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, жеке адамды қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға 
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдай жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу» білім 
беру жүйесін одан əрі дамыту міндеттері көзделеді. Сондықтан əр түрлі оқыту технологияларын оқу 
мазмұны мен оқушылардың жас жəне психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдай, тəжірибеде 
сынап қараудың маңызы зор. 

Қазіргі уақыт — жаңа технология мен компьютер заманы. Осы ғасырдағы соңғы он жыл ішінде 
біздің өмірімізге түбегейлі өзгеріс енді. Жаңа буын оқулықтары мен электронды мəдениет əлеміне 
аяқ бастық. Сонымен бірге ұстаздың да рөлі өзгерді. Ол енді жоғарғы деңгейдегі жаңашыл ұстаз 
болуы тиіс. Оған қойылатын талап та жоғарғы деңгейде болады. Жаңа технологияның арқасында 
оқушылардың дамуына үлкен үлес қосылды. Заман ағымына қарай қазіргі дəстүрлі сызба мына 
қағиданы басшылыққа алады: «мұғалім — оқушы — оқулық». Осы уақытқа дейін біз пайдаланып 
жүрген кез келген практикалық материал, энциклопедиялар, диафильмдер қызықсыз дерлік болып 
қалды деуге де болады. Практикалық өмір дəлелдегендей, ендігі таңда инновациялық 
технологияларсыз дамыған мектепті жəне жоғары мектепті көз алдымызға елестету мүмкін емес. 
Адамдар жылдар бойына сақтап, жинаған өмірлік азығын енді кішкентай ғана компакт-дискіде 
сақтайтын болды. Күні кеше ғана бұл қол жетпейтін фантастикалық əлем еді. Қазіргі таңда бəріне 
бейім, тез қабылдайтын ізденімпаз тұлғалар оның бəрін санасында ұстап, мобильді телефондарды, əр 
түрлі DVD-плеерді қолдануды меңгере бастады. Алдағы 10 жыл аралығында компьютерлік білімді 
меңгеру деңгейі өсіп, бастауыш сынып оқушыларының да компьютерді үйренуге деген талабы 
артады. Компьютердегі мəтіндер, аудио-, бейнекөрсетілімдер, анимациялар балалардың білім алу 
деңгейін жоғарлатады. Ғалымдардың дəлелдеуінше, 20 % — естігені, 30 % — көргені, 50 % — өзі 
əрекет еткені есте қалады екен. Осының бəрін практикалық өмірде көрсетіп жүрген өз 
мамандығының майталман шеберлері инновациялық технологияларды, яғни мультимедиалық 
презентацияларды, еңбегінің жемісі ретінде қабылдай отырып, мұғалімдік мамандықтың қыр-сырын 
түсініп алға ұмтылады. Өз жұмысына деген қызығушылық артады. Жаңа технологияны меңгере 
білген ұстаз, өз өмірінің қуанышқа толы екендігін түсініп, көре біледі. Мұның қаншалықты бақыт 
екенін сезініп, заман ағымына қарай жаңа технология элементтеріне сүйене отырып, мультимедиалық 
кабинеттерде интерактивті тақтаның көмегімен слайдтар арқылы өткізу тиімді тəсілдердің бірі  деп 
есептейді. 

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын мəселелердің бірі — 
оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану болып 
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табылады. Қазіргі таңда да елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 
кеңістікті құру еніп, көкейкесті мəселе ретінде күн тəртібінен түспей отырғандығы мəлім. 

Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен 
күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Мектептің білім беру саласында ақпараттық технологияларды 
пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен 
модернизациялаудың тиімді тəсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың 
тиімділігі мен нəтижелілігі бірнеше оқу-əдістемелік, психологиялық-педагогикалық мəселелердің 
шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді. Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады: 

 оқу үрдісінде ақпараттың технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми-əдістемелік жолын 
анықтау; 

 оқушылардың тəжірибелік іс-əрекетінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың 
əдістемесін жасау; 

 мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру жəне оқу үрдісінде пайдалану бойынша 
кəсіби біліктерін жетілдіру; 

 оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру үшін ақпараттық технологияларды пайдалануға 
үйрету; 

 мектептің материалдық-техникалық базасын нығайту. 
Оқу үрдісінде компьютер оқып-үйрену нысаны ретінде, сонымен бірге оқыту, тəрбиелеу, дамыту 

мен оқытудың мазмұнын меңгеруді диагностикалау құралы ретінде əрекет етеді. Мұның өзі 
ақпараттық технологияларды пайдаланудың екі бағыты бар екендігін анықтауға мүмкіндік береді. 
Бірінші бағыт тұрғысынан алып қарасақ, ақпараттық технологиялар білім, білік, дағдыны игеру үшін 
қажетті ресурс болып табылып, оқушылардың саналы тəрбие, сапалы білім алуына жағдай жасайды, 
ал екінші бағыт тұрғысында ақпараттық технологиялар оқу-тəрбие үрдісін ұйымдастыру тиімділігін 
арттырудың қуатты құралы болып табылады. 

Компьютердің қыр-сырын меңгерген интеллигент тұлғалар ғаламтордың да пайдасын көре 
бастады. Үнемі ізденісте жүріп өзіне қажетті мағлұматтарды, қол жетпес ақпараттарды ғаламтордан 
таба бастады. Бұл прогрестің алға жылжуы емес пе? Яғни адамзатқа бағынбайтын биік белес 
тауларды бағындырғанмен бір есеп. Жадымыздағы компьютер, плеер, диск, мобильді телефон деген 
сөздер құлағымызға сіңісті болып күнделікті қалыпты дүниеге айналуда. Болашақта біз 
технологияның дамуынан əлі де үлкен жаңалықтар, ғылыми ашылулар күтеміз. Себебі біз ізденуден 
жалықпайтын жаңашыл тұлғамыз. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа да 
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі əсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып оқу-тəрбие үрдісін 
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Ал өз іс-əрекетін тиімді ұйымдастырып отырған қазіргі кездегі 
мұғалімнің міндеті жоғарыда айтылған мүмкіншіліктерді пайдалана отырып, əр оқушыға еңбек етуде. 
Жаңа ғасырға жаңа бағдарламалар да енгізілуде. Жаңа бағдарламада, ең алдымен, оқушының білім 
алуға деген ынтасын, жауапкершілігін арттыру, берілетін оқу материалының күрделі болуы, баланың 
білім алуы үшін қамтылған. Жаңа оқулықтағы тапсырмалар жаңа технологияға негізделіп берілген. 
Қоғам педагогикалық шеберлік деңгейі жоғары, жаңашыл, инновациялық көзқарастағы ұстаздарды 
қалыптастыруды талап етуде. 

Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз 
мамандығына деген сүйіспеншілігі алдындағы шəкірттерін бағалауы орын алады. Сондықтан қазіргі 
мектеп мұғалімі қоғам талаптарын ескеріп, өзінің алдына педагогикалық міндеттерді қоя жəне шеше 
білетін, оқыту мен тəрбие технологияларын меңгерген, білім беру процесін басқара алатын, 
тəжірибеде педагогикалық ситуацияларды оқушы тұлғасының дамуына бағыттап жобалай жəне 
жүзеге асыра алатын бəсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға болуы қажет. Бүгінгі шəкірт — ертеңгі 
маман. Ендеше, қоғам талабына сəйкес мұғалімнің негізгі мақсаты — оқушының білім сапасын 
көтеру. Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ сапасын көтеру түрін жетілдіру, оқушының сабаққа деген 
қызығушылығын арттыру, қабілетін дамыту міндеттері тұр. Демек, мұғалім бір ғана əдіспен 
шектелмей, шығармашылығын шыңдап, озық іс-тəжірибелерді пайдалана білуі шарт. Оқушы үшін 
пəнге қызығушылықты оятатын, ойластыратын негіз — оқытушының интеллектуалдық ізденісінде. 
Олай дейтініміз, қазіргі кезде сабақты ұйымдастырудың, оқытудың жаңа технологиясы дамып, оны 
қолдану тəжірибеге енген кезеңде одан алыс қалу кешірілмейтін жағдай. Сабақ ұйымдастырудың 
түрлеріне басты назар аудару керек. Біз өз сабақтарымызда оқыту мен тəрбиелеудің əр түрлі тиімді 
формаларын оқып-үйреніп, қолданып отыруға тырысамыз. Осы орайда сөзіміз дəлелді болу үшін 
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жұмыс барысындағы іс-тəжірибемізден баяндайық. Жаңа педагогикалық технологиялар бір-біріне 
ұқсамайды, тек дұрыс пайдаланып, шəкірт жүрегіне жол таба білу қажет. Кез келген технологиямен 
жұмыс жүргізгенде сол технологияны мұғалім өзі жақсы меңгеруі тиіс. Технологиямен жұмыс 
жүргізу 4 саты арқылы іске асады, олар: оқып меңгеру; тəжірибеде қолдану; шығармашылық бағытта 
дамыту; нəтиже. Жоғарыда айтылған теориялық мəліметтерге сүйене отырып, күнделікті оқу 
үрдісінде қолданылатын инновациялық технологияларды, оның ішінде кеңінен қолданыс тапқан 
интерактивті тақтаны сипаттайық. 

Жалпы қазіргі уақытта жаратылыстану-ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті 
құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. Білім берудегі интерактивті технология — 
мұндағы «интерактивті» сөзі — inter (бірлесу), act (əрекет жасау) ұғымын білдіреді, сабақ барысында 
оқушының топпен жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін бірі толықтыратын, сабақ 
барысында барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. 

Интерактивті тақта — бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі жəне де дəріс берушіге 
ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал [1]. Бүгінгі күні оның түрлері 
көп. Олардың ішінде білім саласында қолданып жүргендеріне қысқаша шолу жасайық. 

ACTIVboard құрылғысы компьютер, мультимедиалық проектор жəне ақпараттарды енгізуге 
арналған активті қаламнан тұрады. Aктивті қалам — бұл меңзерді басқару құрылғысы жəне 
компьютер мен тақта арасындағы байланысты іске асырушы құрылғы болып табылады. 

Бағдарламалық-техникалық кешеннің құрамына кіретін интерактивтік тақтаны оқытушыға 
сабақты қызықты жəне динамикалық түрде мультимедиалық құралдар көмегімен оқушылардың 
қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін визуалды қор деп те атауға болады. 
Сабақты түсіндіру барысында студент тақта алдында тұрып, бір мезетте мəтіндік, аудио-, 
бейнеқұжаттарды DVD, CD-ROM жəне Интернет ресурстарын қолдана алады. Бұл кезде оқытушы 
қосымшаны іске қосу, CD-ROM, Web-түйін мазмұнын қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау 
тышқанды ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу жəне т. б. əрекеттерді жеңіл орындай 
алады [2]. 

Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше мəселелерді шешуге 
көмектеседі: 

 пəн бойынша базалық білімді меңгеру; 
 алған білімді жүйелеу; 
 өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; 
 жалпы оқуға деген ынтасын арттыру; 
 оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс істегенде əдістемелік көмек беру. 
Бұл технологияны оқу материалын хабарлау жəне оқушылардың ақпаратты меңгеруін 

ұйымдастыру арқылы, көзбен көру, жадын іске қосқанда арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен 
қамтамасыз ететін əдіс деп қарауға болады. Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5 % жəне көргенін 
20 % есте сақтайтыны белгілі. Аудио- жəне бейнеақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 
40–50 % дейін арттырады. Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында оқытушы сабақ мазмұны 
оқушылар үшін танымдылығы жағынан қызықты əрі жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы уақытын 
қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ал жекелеген курс бойынша мəселелік-бағдарлы 
оқу бағдарламалары пакетінің болуы оқытушыға «оқытушы — студент» жүйесінде ақпаратты беруді, 
өңдеуді жəне қайталауды жаңаша ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Бірақ мұның барлығы жүзеге 
асуы үшін мұғалім компьютерлік оқыту технологиясы бойынша білімдер мен іскерліктерді игеруі 
қажет. Бұл дайындық дифференциалды болуы тиіс. Себебі əрбір пəн мұғалімдері үшін компьютерді 
оқыту үрдісінде пайдалану əр түрлі сипатқа ие [3]. 

Ғылым ғасырының мүмкіндіктерін игеріп отырған қазіргі таңда компьютер өмірдің барлық 
саласына кеңінен енуде. Сабақта уақытты үнемдеу, демонстрациялық материалдар даярлау 
мақсатында интерактивті тақтаны пайдаланған тиімді. Интерактивті тақтаның үш режимінде де 
жұмыс жасауға болады. Ақ тақта режимі — ең қарапайым режим. Ақ тақта режимін қолданғанда оны 
ақ бет қағазбен жұмыс жасағандай жəне тақырыпқа қажетті жерін белгілеулермен, негізгі ұғымдарын 
ерекшелеу үшін түрлі-түсті қаламды қолдануға болады. Ақ беттің артына фон ретінде мазмұнды 
суретті пайдалануға болады. Тақтаның бұл қасиеті, мысалы, географиядан, физика, биологиядан жəне 
т.б. пəндерден сабақ жүргізгенде ыңғайлы. Фон ретінде географиялық картаны, физикалық 
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аспаптардың суреттерін алуға болады жəне сабақ барысында қажет болса картаға белгі салуға, жазуға 
мүмкіншілік бар. 

Екінші режим — Office режимі. Бұл режим сабаққа қажетті дайындық жұмыстарын, яғни 
материалдар, даярлауға ыңғайлы. Сабаққа дайындық жұмыстары Word мəтіндік редакторының, Excel 
электрондық кестесінің құжаттары, Power Point-презентациясы болуы мүмкін. Мысалы, Microsoft 
Word құралдарымен төрт түрлі мəтіндік тапсырмаларды қамтитын құжат əзірлеуге болады. Осы 
құжатта тапсырмаларды қайталап, жауаптарының дұрыс нұсқаларын немесе амалдардың дұрыс 
тізбегін көрсету керек. Қайталанған тапсырмаларды сурет салу панелінің «төртбұрыш» 
объектілерімен жасырамыз. Сабақта қажет кезде бұл құжатты интерактивті тақтаның Office 
режимінде ашу қажет. Бұл режим Microsoft Office-нің барлық мүмкіншілігін ұсынады. Сондай 
мүмкіншіліктерінің бірі арқылы құрылған құжатқа мəтінді қосуға болады, яғни экраннан түсірілген 
суретпен емес, құжатпен тікелей жұмыс жасаймыз. Сонымен, оқытушы студентті тестілік тапсырмаға 
жазбаша жауап беруге тақтаға шығарып, оқушының жауабын дұрыс жауаптарымен салыстыра алады 
жəне дайындалған материалды шаблон ретінде келесі сабақтарды пайдалану үшін сақтап қоюға 
болады. 

Үшінші режим — тақтаның интерактивті режимдегі жұмысы. Сабақтарды жүргізуде өткен 
материалды қайталау қажет, сондай жағдайда интерактивті тақтаның сілтеме жасауға арналған 
компонентін қолдануға болады. Бұл компонент арқылы Microsoft Office құралдары арқылы құрылған 
құжаттарға, графиктік редакторлардың немесе программалау ортасының көмегімен құрылған 
файлдарға, Интернет беттеріне сілтемелерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Жаңа енгізілген, немесе инновация, адамның кəсіптік қызметінің бəріне де тəн болғандықтан, ол 
табиғи түрде зерттеудің, талдаудың жəне тəжірибеге енгізудің нысанасына айналды. Инновация 
өздігінен пайда болмайды. Ол ғылыми əдістердің, жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымның озық 
педагогикалық тəжірибесі. Бұл процесс стихиялы дамымайтындықтан, ол басқаруды қажет етеді. 
Педагогикалық процестің инновациялық стратегиясында жаңашылдық процестерді тікелей алға 
апарушылар ретінде мектеп директоры, мұғалімдер мен тəрбиешілердің рөлі арта түсуде. Оқыту 
процесінің көп түрлілігіне қарамастан, дидактикалық, компьютерлік, проблемалық, модульдық жəне 
басқа — жетекші педагогикалық қызметті іске асыру мұғалімнің еншісінде қалып отыр. Оқу-тəрбие 
процесіне қазіргі заманғы технологиялардың енгізілуіне байланысты мұғалім мен тəрбиеші 
кеңесшінің, ақылшының жəне тəрбиешінің қызметін одан əрі игеруде. Мұғалімнің кəсіптік қызметі 
арнаулы, пəндік білімдермен ғана шектелмей, педагогика мен психологияның, оқыту мен тəрбие 
технологиясы салаларының қазіргі заманғы білімдерін де қамтитын болғандықтан, мүғалімнен 
арнайы психологиялық-педагогикалық дайындық талап етіледі. Осы негізде педагогикалық 
инновацияны қабылдау, бағалау жəне іске асыруға дайындық қалыптасады. Инновация жаңалық, 
жаңашылдық, өзгеріс деген ұғымды білдіреді. Инновация — құрал жəне процесс ретінде əлдебір 
жаңалықты ендіру деген сөз. Педагогикалық процесте инновация оқыту мен тəрбиенің тəсілдері 
түрлері, мақсаты мен мазмұнын, мұғалім мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға 
жаңалық енгізуді білдіреді. Білім берудегі инновациялық процестердің мəнін педагогиканың 
маңызды екі проблемасы құрайды. Олар — озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне 
тарату проблемасы жəне педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу 
проблемасы. Соған сəйкес инноватика пəні, инновациялық процестердің мазмұны мен механизмі осы 
кезге дейін бір-бірінен оқшау қарастырылып келген өзара тығыз байланысты екі процестің тұтастығы 
тұрғысынан қарастырылуы тиіс, яғни инновациялық процестің нəтижесі теория мен практиканың 
тоғысуында пайда болатын теориялық жəне практикалық жаңалықтарды қолдану болуға тиіс. Бұның 
барлығы педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануда басқару қызметінің 
маңыздылығына көз жеткізе түседі. Себебі мұғалім жаңа педагогикалық технологияның, теория мен 
концепцияның авторы, талдап жасаушысы, зерттеушісі, тұтынушысы жəне насихатшысы қызметін 
атқарады. Осы процесті басқару мұғалімнің өз қызметінде əріптестерінің тəжірибесі немесе 
ғылымындағы жаңа идеялар, əдістемелерді дұрыс тандап, бағалау жəне қолдануын қамтамасыз етеді. 
Ал педагогикалық қызметте инновациялық бағыттылықты қазіргі заманғы білім беру, қоғамдық жəне 
мəдени даму жағдайында педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығының қажеттілігі 
бірқатар жағдайлармен айқындалады. Біріншіден, қоғамда жүріп жатқан əлеуметтік-экономикалық 
қайта құрулар білім беру жүйесін, əдістемесі мен түрлі типтегі оқу орындарының оқу тəрбие 
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процестерін ұйымдастырудың технологиясын түбірінен жаңартуды талап етуде. Педагогикалық 
жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануға негізделген мұғалім мен тəрбиеші қызметінің 
инновациялық бағыттылығы білім беру саясатын жаңартудың құралына айналуда. Екіншіден, білім 
беру мазмұнын ізгілендірудің күшеюі, пəндерінің көлемі мен құрамының үнемі өзгеріске ұшырауы, 
жаңа оқу пəндерінің енгізілуі жаңа ұжымдық формалар мен оқыту технологиясын үздіксіз іздестіруді 
талап етуде. Осы жағдайда мұғалімдер арасында педагогикалық білімнің рөлі мен беделі арта түсіп 
отыр. 

Қазіргі уақытта «қоғамды ақпараттандыру», «білім беруді ақпараттандыру» деген сөз тіркестері 
біздің сөздік қорымызға еніп кетті. Олай болса, қоғамдық ақпараттандыру дегеніміз — ғылыми-
техникалық прогресс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нəтижесі, яғни адам 
өміріне іс-əрекеттің интеллектуалды түрлерінің жан-жақты əсер етуі мен ролінің жоғарылауына 
байланысты объективті процесс. Қазіргі заман оқытушыдан тек өз пəнінің терең білгірі болуы емес, 
тарихи-танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси-экономикалық білімділік жəне 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тəрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер 
меңгерген жан болғанда ғана, білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады [4]. 

Жедел дамып отырған ғылыми-техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын 
ақпараттандырудың ғаламдық үрдісінің негізіне айналады. Ақпараттық-технологиялық дамуға жəне 
оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл 
дүние жүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің ролі тəуелді болады. Тұтас дүние қалыптастыру мен 
қоғамдастықтар, жеке адам мен бүкіл дүние жүзілік қоғамдастықтың өмір сүруі үшін жаңа 
жағдайларды қамтамасыз етуде ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар маңызды роль 
атқарады. Сондықтан да осынау үлкен бір тұтас үрдістің бір бөлшегі ретінде интерактивті тақтаны 
қолдану қай қырынан алсақ та, барынша тиімді. 

Студенттердің интерактивті құралдар көмегімен қалыптасатын жəне жүзеге асырылатын ойлау 
қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен өзгеше болатындықтан, тек ойлау 
қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау жоғарғы деңгейде болады. Интерактивті 
құралдардың келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады: 

1. Бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті тақтадағы түрлі-түсті айқын, ұқыпты 
кескінмен салыстыруға болмайды. 

2. Тақта мен бордың көмегімен əр түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын, кей 
жағдайда мүмкін. 

3. Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады. 
4. Сабақта ACTIVote тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады. 
5. ACTIVwand указкасының көмегімен тақтаның жоғарғы бөлігіне кішкентайларға да қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 
6. Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі артады. 
7. Сабақтың өнімділігі артады. 
8. Оқушылардың білім деңгейіне оң əсер етеді. 
Осылай ойлау қабілеті жоғары, тұлға ретінде жан-жақты дамып келе жатқан келешек маман 

тəуелсіз еліміздің барлық салаларында аса қажет екендігін бүгінгі еңбек нарығының талаптары 
дəлелдеп келеді. 
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Д.К.Шегирова 

Эффективность применения интерактивной доски в вузе 

Показано, что вступление человечества в ХХI в. требует перехода к новой стратегии развития обще-
ства на основе знаний и высокоэффективных технологий. Автором рассмотрены возможности 
применения интерактивной доски в учебном процессе, которые способствуют развитию 
профессиональных навыков, развивают профессиональный интерес у студентов. Проанализированы 
приемущества использования информационных технологий в учебном процессе. 

 

D.K.Shegirova 

Efficiency of the using interactive boards in high school 

Introduction of humanity to the twenty-first century requires a transition to a new strategy for development of 
a society based on knowledge and high technology. In the article «Efficiency of application of interactive 
board in institution» of higher learning is examined application of interactive board in the educational process 
of higher educational establishment. And also in the article expounded that application of interactive board in 
higher educational establishments assists development professional skills, gives an opportunity to develop 
professional interest for a student, advantage applications are analysed by informative technologies in an edu-
cational process, given a report that application of interactive board is the requirement of in nowaday time. 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Сызу сабақтарында оқушылардың  
ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру 

Мақалада сызу сабақтарында оқушылардың ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастыру сұрақтары қарастырылған. Автор мультимедиалық технологияны сызу сабағында 
қолдану мүмкіндіктеріне көңіл бөлген. Оқушылардың теориялық ойлауын, көрнекі-нақтылау, көрнекі-
үлгілеу арқылы дамыту үрдісін белсендіру тəсілдері мен құрылғылары туралы жазған. Ұсынылған 
тəсілдер мен құрылғылар оқытуды қабылдаудың тəсілдерін шешу есептерімен мақсатқа жетуді 
көздейді. 

Кілтті сөздер: графикалық жұмыс, сызу сабақтары, ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік, 
мультимедиалық технология, белсендіру тəсілдері. 

 
ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, Интернет, компьютерлік 
желі, электрондық жəне телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, электрондық 
оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. 

Білім жүйесінің сапасын арттыру, бүгінгі болашақ жастардың оқу орындарының қабырғасынан 
бастап бəсекелестікке белсенді, өз бетімен шешім қабылдай алатын, өз тағдырына жəне отбасымен 
қоғамның алдында жауапкершілікті сезінетіндей тұлғаны дайындап шығару болып табылады. 

Бүгінгі бітіруші түлек — ол құзыреттілік кілтіне ие тұлға. Олардың құзыреттілігін қалыптастыру 
кез келген оқу орнының басты тапсырмасы. 

Сондықтан тек қана дəстүрлі оқыту тəсілдерін қолдану арқылы бұл мəселені шешу мүмкін емес. 
Оның шешімін табуда оқыту барысында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану 
болып табылады. 
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Құзыреттілік — бір нəрсені меңгерген білімімен, жан-жақты ойлауымен таразылау. Бұл 
тұлғаның бірнеше сұрақтарға өмірлік ұстаныммен жетістікке жетуді меңгертеді. 

Құзыреттілік кілті — кəсіби жəне кəсіби емес саладағы адамның жан-жақты қажеттілігін 
шешудегі жаңаша заманауи көзқараста оның «жетістікке жету кілті». 

Сызу сабақтарында оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыруда мынаған көңіл бөлу керек: 
Əлеуметтік құзыреттілік — қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруда тұлғаның білімін, 

дағдысын, іс-əрекеттерін күнделікті жеке жəне кəсіби-əлеуметтік тапсырмаларды тəсілдерін 
қолданып шешу. 

Ақпараттық құзыреттілік — бұл ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетімен іздену, 
сараптау, таңдау, өңдеу жəне қажетті ақпаратты беру. 

Өзін-өзі дамыту құзыреттілігі — бұл тұлғаның өзін-өзі басқару, дайындау қабілеттілігі. 
Жеке тұлғаның білімін арттыру үшін сабақта жаңа технологияларды қолдана білу керек. 

«Технология» гректің «teche» — өнер, шеберлік жəне «logos» — ғылым деген сөзінен шыққан, яғни 
«шеберлік туралы ғылым» деген мағынаны білдіреді. Оқыту технологиясы мен əдістеме ғылымы бір-
бірімен тығыз байланысты. Əдістеме ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай 
оқыту керек?» деген сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нəтижелі оқытуға 
болады?» деген мəселенің шешімін іздейді [1]. 

Бүгінгі таңда жас ұрпаққа кез келген пəнді мультимедиалық технологияны пайдалана отырып 
оқыту — тиімді ұғындырудың бірі. Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен 
жұмысістей білуіне назар аударған жөн. Мультимедиалық оқыту технологиясының мақсаты: əрбір 
оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді. 

Бүгінгі таңда оқу процесінде оқытудың қалыптасқан негізгі əдістерімен қатар оқытудың жаңа 
əдістері, яғни инновациялық əдістері де, жиі қолданылады. Оқу процесінде оқытудың озық 
технологиясын қолдану — бүгінгі күннің өзекті мəселесі. Сондықтан да мектептің мұғалімдері үнемі 
ізденіс үстінде болуы тиіс. Олар заман талабына сай оқушылардың білімін тереңдету үшін, сызу 
пəніне қызығушылығын арттыру үшін көп еңбек етуі керек. 

Техника тілін түсіну — қазіргі заман талабы. Заман талабына сай білімнің сапасын арттыру 
үшін, алға қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек. Қазіргі 
нарықтық экономикадағы табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты. Сондықтан 
біздің негізгі мақсатымыз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, əлем деңгейінде бəсекеге қабілетті 
жаңа мамандарды дайындай білуіміз керек. Осы тұрғыда біліктілікті заман ағымының жаңа 
технологияларын белсенді түрде жете меңгерсек, жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нəрімен 
сусындатып, саналы тəрбие, сапалы білім алуына айқара жол ашамыз [2]. 

Сызу пəні сабағының басты талабы — сабақтың сапасын арттыра отырып, сабақ түрлері мен 
əдістерін танымдылық, білімділік деңгейге жеткізу. Осы мақсатта сызу пəні мұғалімдері сабақ өту 
əдістерін толықтырып, əр уақытта ізденісте болады. Қазіргі уақыт талабына сай мұғалімдер 
мультимедиалық көрсетіліммен сабақтарды жаңаша ұйымдастырып, өзіндік тың ізденістерге 
талпынып отыру керек. Сабақ өткізу барысында оқушыларды халық педагогикасы негізінде 
тəрбиелеп, оқушылардың сабаққа қызығуын арттырып, сабақ беру əдісінің тиімді түрлерін пайдалану 
керек. 

Бейнелеу өнері жəне сызу сабақтарын компьютер көмегімен оқытуда дүние жүзілік 
халықтардың салт-дəстүрін жəне көрнекті суретші, инженерлердің өмір жолдарын мультимедиалық 
презентацияға қолдану баға жетпес дүние. Сабақта бейнефильмдер, көркем фильмдердің 
фрагменттері, боялған кестелерді қолдану арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға 
болады. 

Сызба графикалық кескіндердің бір түрі ғана болып табылады. Графикалық кескіндерге 
суреттер, сұлбалар, карталар, диаграммалар жəне шартты белгілер де жатады. Қазіргі кезде өзінің 
кəсіби іс-əрекеті барысында графикалық кескіндерді пайдаланбайтын маманды атау қиын. Мəселен, 
дəрігердің өзі атласта келтірілген немесе əр түрлі медициналық аппаратураның экранында пайда 
болатын адамның ішкі органдарының кескіндерін түсінуі, рентген сəулесі арқылы алынған суреттерді 
талдай білуі керек. 

Егер сызу пəнін оқытуды қалыптастыру бұған дейін дəстүрлі қолмен сызуда тек плакаттар, 
əдебиеттермен негізделіп келсе, курсты қазіргі заман технологиялары тұрғысында дамыту үшін 
оқушыларды мультимедиалық көрсетілімдерді қолдану бойынша оқытуды ұсынамыз. 
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Мультимедиалық көрсетілімді қолдану əдістері пəн салалары бойынша нақты жəне жалпы 
мəліметтерді ұсыну конструкциялық құралы ретінде қарастырылады. 

Мектепте сызу пəнін оқыту үрдісінде мультимедиалық құралдарды қолдану негізінде кəсіби 
оқыту іс-əрекетінің мазмұны оқушының графикалық танымдық жəне кеңістіктік іс-əрекетінің 
бөлінбейтін компоненті, ол мынадай іс-əрекеттің жинағы: 

 заттардың жазықтықта орналасуын анықтау; 
 заттарды оқу жəне құрастыру; 
 графикалық жұмысты орындауда қойылған мақсатқа жетудің көрсеткіштері мен деңгейлерін 
анықтау; 

 тапсырманың əрбір кезеңінде сызбаны орындау түрлерін тиімді жəне жүйелі қолдану. 
Сызу сабағында мультимедиалық құралдарды қолдану негізінде оқушылардың кəсіби-техникалық 

білімге бейімдей оқыту əдістемесінің негізгі мақсаты — олардың ақпараттық мəдениетін дамыту, мектеп 
бітірушілердің техникалық даярлығының кəсіби деңгейге жетуін қамтамасыз ету. 

Қазіргі таңда сызу пəнін оқытуда мұғалімнің оқушыларға түсіндіретін тақырыбының толық 
меңгерілуінде мультимедиалық көрсетілімнің нақты деңгейін анықтау мақсатында сызу пəні 
оқулықтарына, оқу-əдістемелік құралдарға, мектепте сызу пəнін оқыту жүйесіндегі пəндердің 
бағдарламалары мен оқу, оқу-əдістемелік құралдарына талдау жасай отырып, слайдтық тұрғыда 
сабақтың бірізділікпен көрсетілуіне негізделген. 

Сонымен, сызу сабағында мультимедиалық көрсетілімнің қолданылуын анықтау кезеңінде мына 
міндеттердің шешімі іздестіріледі: 

 тапсырманың мақсатын анықтау; 
 тапсырманың тақырыбын таңдау жəне оны жүргізуді теориялық тұрғыда негіздеу; 
 теорияда алынған мəселені графикалық сызба жұмыстарын орындауда практикамен 
ұштастыру; 

 мультимедиалық көрсетілім арқылы оқушылардың тақырыпты түсінуін қадағалау; 
 оқушылардың білім деңгейін анықтауға қажетті əдістемелерді таңдау жəне оның 
тиімділігін тексеру; 

 оқушылардың графикалық білім деңгейлерін жетілдіруге байланысты дидактикалық кешенді 
мультимедиалық көрсетілім арқылы дайындау; 

 сызбаның толық жетістігін беру нəтижесінде оқушылардың кезең бойынша графикалық 
сызбаларды меңгеруде болған өзгерістерді, дəстүрлі оқыту түрімен салыстыра 
айырмашылығын анықтау. 

Презентацияны ұйымдастыру қызметі келесідей болады. 
Оқытушы сабақ тақырыбын презентацияны қолданып түсіндіреді. Көбінесе презентация 

сабақтың тақырыбынан басталады, мысалы, «Сызбаларды безендіру», «Аксонометриялық 
проекциялар» жəне т.б. Көбінесе басты əріптер қолданылады. Сонымен қоса слайдтың фонын бір 
немесе екі түсті, фотографияларды, суреттерді, схемаларды, компьютерлік бағдарламалар көмегімен, 
кезең бойынша орындалған сызбалармен анықталған қатармен орналастырып құрастырады. 

Презентацияны құрастыруда оқытушы сабақтың материалының сапасының өте жоғары талғамда 
болуын қадағалау керек. Сонымен қоса əр түрлі анимациялық эффектілерді қолдануға болады. Бұл 
оқушылардың көздеріне қуаныш сыйлап, олардың зеректілігін жоғарылатады. Сонымен қоса 
презентация оқушыларға өткенді қайталау фрагменттерін еске түсіру, мысалы, тоқсан бойынша сабақ 
тақырыптарын қорытындылауда, слайд бөліктері сурет түрінде сақталады, оларға əр түрлі 
тапсырмалар беріледі, мысалы, «Проекциялау», «Перспектива» тақырыптарын меңгеруде 
қолданылады. 

Мультимедиалық құралдарды компьютерлік техникамен сызуды оқыту үдерісіне пайдалануда 
оқытудың мынадай жалпы ұстанымдарын қолдануға тура келеді: 

 өзара тығыз байланыстағы материалдарды кезеңдерге бөлу (қадамдарға). Ал мұғалімнің оқу 
материалдарын тиянақты талдауды, кезең бөліктері арасындағы өзара байланыстың 
ерекшеліктері мен мазмұнын анықтауды талап етеді; 

 заттардың сызбасын тұрғызу кезінде оқушылардың белсенділігін арттыру, яғни оқушылардың 
терең де, жан-жақты талдаулар машығын қалыптастыруға бағытталады; 

 оқушының əрбір жауабына мұқият баға беру жəне ол жауаптың бағасын тез хабарлап, дұрыс 
жауап берген болса, келесі қадамға көшу; 
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 оқудың қарқыны мен мазмұнын арттыру, яғни оқу қарқынын дараландырып отыруды 
қамтамасыз ету; 

 оқушылардың кезең бойынша кеңістік графикалық ойлау қабілеттерін дамыту, сенімділігін 
тексеру, яғни əрбір оқушының мүмкіндігіне қарай тапсырманың қиындық дəрежесін реттеуді 
қарастыру. 

Сызба жұмыстарын орындауда слайд-презентацияны қолдану оқушылардың білім сапасын 
арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай 
қорытындылар жасай алады. 

Оқылатын материалды слайд-презентацияны қолдану арқылы иллюстрациялау, баланың санды 
үйренудегі бірінші адымы сурет қараудан басталғандай, оқушылардың көз алдынан заттардың 
сызбасын бірізділікпен орындай отырып, логикалық ойлауларын дамытумен қатар, графикалық 
білімдерін, дағдыларын, іс-əрекеттерін қалаптастырады [3]. 

Сызу — графикалық кескіндерді рəсімдеу, орындау жəне айырып тану теориясының негізгі 
қағидалары жəне практикалық амалдары оқылатын оқу пəні. Сондықтан сызуды техника тілі ретінде 
ғана анықтау жеткіліксіз. Сыза білу, жаза жəне оқи білуден кейінгі екінші сауаттылыққа айналды. 
Олай дейтініміз, сызуды меңгерудің нəтижесінде ғана адам қағазда немесе дисплей экранында өз 
ойын (ойлап тапқанын) дұрыс кескіндей алады жəне басқалар орындаған немесе əр түрлі техникалық 
қондырғылар экрандарында пайда болған кескіндерді түсіне алады. 

Оқушының ақпараттық құзыреттілік қабілеті дегеніміз — оның педагогикалық ықпал аясында 
білім алу əрекеті, жеке тұлғаны дамыта оқыту əдістері оның шығармашылық қабілетінің дамуына 
əсерін тигізеді.  

«Қазақстан-2030» атты еліміздің стратегиялық бағдарламасында ең негізділерінің бірі — жоғары 
интеллектуалды жастарды жан-жақтылыққа тəрбиелеу, олардың потенциалдық деңгейінің 
көтерілуіне үлес қосу [4]. Сондықтан осы ұстаным ұстаз-мұғалімдер қауымының алдына өте үлкен 
міндеті ретінде жүктелді. Мультимедиалық оқытуды дамыту үшін оқытушылардың біліктілігін 
көтеру, ақпараттық кеңістікті құру, оқу үрдісіне жаңа ақпараттық оқыту технологияларын 
интеграциялау, мультимедиалық оқыту курстарын жасау мəселелері шешілуі тиіс. 

Сонымен, мультимедиалық оқыту пəн тақырыптарының материалдарын игеру үшін ыңғайлы, 
уақытты ұтымды пайдалану үшін қажет. Мультимедиалық оқытудың шетелдік жəне отандық 
тəжірибесі көрсеткендей, бүгінде оқыту сапа жағынан дəстүрлі оқытудан кем түспейтіні белгілі 
болып отыр. 

Мультимедиалық оқытуда білім беру тиімділігі педагогикалық, экономикалық жəне əлеуметтік 
аспектілеріне ие. АКТ-ның ішінде ақпаратпен ашық жұмыс жасау үшін, мультимедиалық оқыту 
жүйесіне оңтайлы қол жеткізу үшін интерактивті технология пайдалынылады. АКТ құралдардың 
бірінде мультимедиалық оқыту бойынша тиімді кері байланысты интерактивті ұйымдастыру болып 
табылады. 

Жалпы қорытындылай келе, мультимедиалық оқытуда əлемдік бəсекелестік мəселелері жəне 
ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың үнемі дамуы мультимедиалық білім беруді 
педагогикалық, психологиялық жəне техникалық тұрғыда енгізу өте тиімді. 

Мектептердің білім деңгейін көтеру жəне онда мультимедиалық құралдарды пайдалану арқылы 
оқу-тəрбие процесін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, педагогикалық 
ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейміз. Мультимедиалық құралдарды қолдану 
негізінде мектепте сызба-графикалық бағытының пəндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді 
ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады деуге болады. 
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Г.С.Токтыбаева 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности  
учащихся на уроках черчения 

В статье рассмотрены вопросы формирования информационно-коммуникативной компетентности 
учащихся на уроках черчения. Автором выделены возможности применения мультимедийных техно-
логий на уроках. Описаны методы и средства для активизации процессов развития наглядно-
действенного, наглядно-образного, теоретического типов мышления учащихся. Определено, что дан-
ные методы и средства обучения включают в себя приёмы, рассчитанные на то, чтобы приблизить 
обучаемых к конечной цели обучения. 

 

G.S.Toktybaeva 

Forming of informatively-communicative competence  
of students on the lessons of drawing 

Formation questions of information and communicative competence of pupils at plotting lessons are consid-
ered in article. Application possibilities of the multimedia technologies at plotting lessons are allocated by the 
author. Methods and means for activization of developments of the evident and effective, the evident and 
figurative, theoretical types of thinking of pupils are described. These methods and tutorials include training 
receptions and its are calculated in order to approach trainees to an ultimate goal of training. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

ƏОЖ 616.728:373 

М.Т.Бөдеев, Б.Д.Құсайынов, Е.Ж.Қожамжаров, Р.К.Нұрмағанбетова, Е.М.Əлімжанов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Орта білім беру мектептеріндегі дене тəрбиесінің жүйесін құрудың 
педагогикалық жолдары 

Мақалада дене тəрбиесі жүйесін қайта құрудың педагогикалық жолдары қарастырылған. Салауатты 
өмір салты дағдыларын қалыптастыратын бағдарламаны құру үшін жалпы білім беру мекемелері 
оқушыларының дене тəрбиесін құру концепциясы талданды. Экологиялық ахуалдың нашарлауы, 
қоғамдағы əлеуметтік-экономикалық дағдарыс секілді мектеп оқушыларының денсаулығына теріс 
əсер ететін факторлар анықталды. Сондай-ақ салауатты өмір салты адамгершілік-рухани байлықты, 
тиімді қимыл-қозғалыс тəртібін тəрбиелейтіндігі сипатталған. Дене тəрбиесі мен сауықтыру іс-
шараларындағы білім, біліктілік жəне дағдыларды игеру деңгейіне жүргізілген талдау оларды 
салауатты өмір салтының маңызды көрсеткіштері болып табылатындығын анықтады. 

Кілтті сөздер: cалауатты өмір салты, дене тəрбиесі бағдарламасы, қимыл-қозғалыс сапалары, ауру 
түрлері, сауықтыру іс-шаралары, гигиена, тыныс алу гимнастикасы, денсаулық көрсеткіштері, теріс 
факторлар, дағдыларды игеру. 

 
Н.Ə.Назарбаев өзінің 2012 жылдың 27 қаңтардағы Жолдауында бірінші кезекте білім жəне 

денсаулық саласына баса назар аудару керек екендігін атап өтті. Білім беру жүйесі жастарды тек 
біліммен қаруландырып қана қоймай, сонымен қатар сол білімді əлеуметтік бейімделу үдерісінде 
білікті қолдану керек екендігін белгілейді. «Саламатты Қазақстан–2015» мемлекеттік 
бағдарламасының аясында халқымыздың денсаулығы, оның ішінде жастардың салауатты өмір 
салтымен өмір сүру мəселелері қамтылған. Дегенмен тұрғындардың көпшілік-бұқара спорт түрлері 
бойынша шешімі табылмаған сұрақтар əлі де болса көптеп табылады [1]. 

Қазіргі уақытта жалпы білім беретін мектептерде дене тəрбиесі пəнінің бағдарламасын өзгерту 
керек екендігі өзекті мəселелердің бірі болып табылады. Осы салада қолданылатын бағдарламаларға 
жүргізілген талдаулар қимыл-қозғалыс сапалары мен қимыл-қозғалыс дағдыларын дамытуға 
бағытталған басымдылық дене тəрбиесі мамандарын қанағаттандыруы мүмкін емес жəне қоғамның 
қазіргі уақытта алға қойған міндеттерін шешуге мүмкіндік бермейтіндігін дəлелдейді. 

Көптеген авторлар оқушылар арасындағы жүрек-қантамырлар аурулары, тыныс алу жүйелерінің 
аурулары мен жұқпалы аурулардың бұрынғыдан да көп деңгейде тарап жатыр деген пікірлерді 
айтуда. Жүргізілген теориялық зерттеу жұмыстары көрсеткендей, соңғы кездері жас ұрпақтың 
денсаулығы көп төмендеп кеткен [2]. Ағзаның қызметін қамтамасыз ететін жүйелерге теріс 
əсерлердің ұлғаюы, ақпараттар ағымының өсуі, тұлғаның өз бойындағы қабілетін көрсетуге 
мүмкіндіктің болмау қазіргі заманғы адамның денелік, психикалық жəне адамгершілік қабілеттеріне 
теріс əсер етеді. Əсіресе аталған факторлар балалар мен жасөспірімдердің ағзаларына орасан зор əсер 
етеді. Балалар мен жасөспірімдердің созылмалы аурулары, оның ішінде бірінші кезекте жүрек-
қантамырлар жүйесі, тыныс алу жүйелері мен тірек-қимыл аппаратының ауруларының өсуі 
байқалады [3]. Психикалық тұрғыдан ауытқуы бар, салмағы орташа көрсеткіштен төмен балалардың 
саны ұлғаюда. Дененің саулығы, психикалық жəне адамгершілік-рухани саулықтармен тығыз 
байланыста болатындықтан, аурулардың кең тарау əлеуетімен қатар, үрейленудің ұлғаюы, 
адамгершілік-рухани қасиеттердің төмендеуі, мектеп оқушыларының өзара қарым-қатынастарының 
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нашарлауы байқалады. Мұндай көрсеткіш «өркениет аурулары» деп аталады жəне оның шешімін 
жылдам табу қажет [4]. 

Авторлардың пікірінше, мұндай күрделі де, қиын жағдайды түзететін жолдардың бірі — 
оқушыларды салауатты өмір салтын ұстануға баулу. Алайда мектептегі дене тəрбиесі 
бағдарламасында аталған мəселеге жеткілікті көңіл бөлінбегендіктен, оқушыларға дене тəрбиесі 
негіздерін үйретуге ғана емес, сонымен қатар еліміздің жас ұрпағының барлық дерлік тіршілік 
əрекеттерін қалыптастыруда қиындықтар тудырады. Мектеп жасындағы балалардың арасында ауру 
түрлерінің бұрынғыдан да кең тарауы, денсаулық көрсеткштерінің нормаларынан ауытқудың 
ұлғаюы, оқушыларға сауықтыру бағытындағы біліктілік пен дағдыларды үйретуге арналған 
əдістемелерді құрастыру қажеттілігін туындатады. Мұндай пікірге келуге дене тəрбиесіне жəне білім 
беру істеріне қатысты концепцияларды талдау бойынша жүргізілген теориялық зерттеулер негіз 
болады [5; 32]. 

Қазіргі уақыттағы дене тəрбиесі концепциялары мен бағдарламаларында салауатты өмір 
салтымен өмір сүру дағдыларын қалыптастыру тыс қалып жатады жəне аталған жағдай дене 
тəрбиесінің тиімділігін көп төмендетеді. Осы салада даярланған бірқатар теориялық еңбектерде дене 
тəрбиесі бағдарламаларының бөлімдерін сауықтыру бағытында құру керек деген пікірлердің 
айтылғаны болмаса, нақты іске көшуге əлі көп уақыт керек сияқты. 

Міне, сондықтан да, салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру бағытында 
ұйымдастырылатын сабақ мазмұнын құру үшін қолда бар мүмкіндіктерді (дене тəрбиесінің түрлі 
жүйелерінің денелік жəне психологиялық-денелік жаттығулары) іріктеу қажет. 

Мектеп оқушыларының денсаулығын анықтайтын моториканың негізгі көрсеткіштерін 
бейнелейтін əдебиет көздерін талдау кезінде мынадай жағдай анықталды. Көптеген авторлар бірқатар 
қимыл-қозғалыс сапалары денсаулық күйіне едəуір əсер етеді жəне түрлі жас кезеңдерінде ол сапалар 
əр түрлі болуы мүмкін деген пікірмен келісіп отыр. Зерттеушілердің көпшілігінің пікірінше, 
денсаулық көрсеткіштері негізінен ағзаның жалпы төзімділігі, бұлшықет күші жəне иілгіштігіне 
байланысты [6]. Ғылыми-əдістемелік əдебиеттерге жүргізілген талдауларға сүйене отырып, жалпы 
білім беретін орта мектеп оқушыларының салауатты өмір салтымен өмір сүру дағдыларын 
қалыптастыруға ықпал ететін сауықтыру іс-əрекеттерінің мазмұнының құрылымын сипаттауға 
болады. Ол мынадан тұрады: жүрек-қантамырлар жəне тыныс алу жүйелеріндегі ауытқулардың 
алдын алатын жəне түзейтін сауықтыру іс-шаралары, сондай-ақ суық тию ауруларының алдын алу; 
жалпы төзімділік, бұлшықет күші жəне иілгіштік сапаларын дамытуға бағытталған жаттығулар; 
қимыл-қозғалыс белсенділігінің деңгейін жоғарылатуға жəне салауатты өмір салты дағдыларын 
тəрбиелеуге арналған мектептен тыс іс-шаралардағы ойындар (1-сур.). 

Тыныс алу гимнастикасының жаттығулары, жүрек-қантамырлар жəне тыныс алу жүйелерінде 
болатын ауытқулардың алдын алудың тиімді құралдары болып табылады. Олардың ішінде өкпені 
барынша (maximum) желдендіретін, құрсақ бөлімінің бұлшық еттерін пайдалана отырып, демді 
тартып, тыныс алуды тоқтату секілді жаттығулар балалар мен жасөспірімдер үшін пайдалы болып 
табылады. Суық тию ауруларының алдын алу үшін хатха-йога жүйесінің ерекше жаттығулары 
ұсынылады. Авторлар олардың ішіндегі ең тиімдісі — баста орналасқан биологиялық белсенді 
нүктелерге массаж жасау, кейбір тыныс алу жаттығулары, құрсақ бұлшықеттеріне арналған 
жаттығулар мен статикалық қалыптар деп санайды [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-сурет. Салауатты өмір салтын құруға ықпал ететін іс-əрекеттер құрылымының үлгісі 
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Ғылыми əдебиеттердегі мəліметтер қимыл-қозғалыс белсенділігін жоғарылату, салауатты өмір 
салтымен өмір сүру дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететіндігін көрсетті. Сондай-ақ ол 
оқушылардың эмоциялық көңіл-күйін белсендіретін өздік жаттығуларды құрудың белгілі деңгейдегі 
тəртібімен жалғасуы керек. Ондай сабақтар, бір жағынан, орындалатын жұмыстың əсерлілігін 
ұлғайтса, екінші жағынан — салауатты өмір салтының дағдыларын қалыптастыруды ынталандырады. 
Яғни ойын іс-əрекеті дене тəрбиесіне деген оң көзқарасты қалыптастырады, сондай-ақ оқушылардың 
қимыл-қозғалыс белсенділігінің көлемін тиімді ұлғайтады. 

Салауатты өмір салты мен өмір сүру дағдыларының болмауы салдарынан келесі бірқатар теріс 
салдарлар орын алып жатады: салауатты өмір салтына деген мақсатгерліктің болмауы; осы саладағы 
қалыптасқан дағдылардың нық болмауы; өз ағзасын қадағалау мен эмоциялық көңіл-күйдің болмауы. 

Салауатты өмір салтымен өмір сүру дағдыларын қалыпастыратын бағдарламаларды құру үшін 
мектеп оқушыларының дене тəрбиесі жүйесін құрудың концепциясын негізге алу идеясы ұсынылады. 
Авторлар салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін дене тəрбиесінің жүйесі 
тек денелік қана емес, сонымен қатар адамгершілік-рухани дамытуға бағытталуы керек деген пікірді 
қолдайды [1, 2]. Аталған мəселені кешенді жолмен шешу үшін түрлі сауықтыру жүйелері мен дене 
тəрбиесі шаралары іске асырылуы керек. Соның нəтижесінде балалар мен жасөспірімдерде қоршаған 
ортаның теріс əсер ететін факторларына қарсы тұра білу қасиеттері едəуір жоғарылайды. 

Бірқатар авторлар сауықтыру бағытындағы дене тəрбиесінің негізгі құрамында теориялық жəне 
əдістемелік білім негіздері, дене тəрбиесінің сауықтыру шараларының тəсілдері болу керек деген 
пікірді қолдайды [2–4]. Айтылған болжамдарға сүйенетін болсақ, адамның барлық негізгі іс-
əрекеттері, оның ішінде дене тəрбиесі де санада бекіген жəне қалыптасқан білім негізінде құрылады. 
Мүмкін, дене тəрбиесі төңірегіндегі білімнің анықталған төмен деңгейін оқушылардың қимыл-
қозғалыс аясындағы жоғары дайындықтың болмауымен байланыстырған да дұрыс шығар. 

Оқытушылар тарапынан оқушылардың дене тəрбиесі сабақтарында орындайтын іс-əрекеттері 
дұрыс түсіндірілмей, салауатты өмір салтына насихаттау туралы ақпараттар жалпылама жəне жүйесіз 
берілетіндігін, жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың дене тəрбиесі бағдарламаларына 
жүргізілген талдаулар анықтап берді. Мұндай жағдайда бағдарламаның материалын игеру қиындығы 
ғана туындап қоймайды, сонымен қатар дене тəрбиесімен шұғылдануға деген қызығушылықты, 
салауатты өмір салтымен өмір сүруге деген дағдыларды қалыптастыру қиын болады. Оған балалар 
мен жасөспірімдерді қимыл-қозғалыс дағдылары мен біліктілікті үйретуге бағытталған əдістемелік 
құралдар мен ғылыми зерттеу жұмыстарының мəліметтері дəлел болады. 

Бəлкім, аталған жағдайға дене тəрбиесі саласындағы білімді игеру деңгейін шынайы бағалайтын 
əдіс-шарттардың болмауымен түсіндіруге болатын шығар. Осы күнге дейін дене тəрбиесі бойынша 
қажетті білім деңгейін болжайтын əдістемелер жеткілікті қарастырылмаған. 

Оқушыларды дене шынықтыру-сауықтыру іс-əрекеттері аясындағы даярлау мəселелері жан-
жақты зерттелмеген болып табылады. Теориялық-əдістемелік жұмыстардың арқасында зерттеу 
жұмыстары кеңінен жүргізіледі. Қимыл-қозғалыс дайындығымен негізделген дене шынықтыру-
сауықтыру іс-əрекеттерін құру жолдарының кемшіліктері аталған бөлімді жақсы игеруге мүмкіндік 
бермейді. Себебі ол білім мен біліктілікті қалыптастыру жүйесімен бекітілмеген. 

Спорттық іс-əрекетті жүзеге асыра білу, салауатты өмір салтымен өмір сүру дағдыларының 
маңызды құрам бөлігі бола отырып, теориялық жəне практикалық сипаттағы арнайы зерттеу 
жұмыстарын қажет етеді. 

Жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың салауатты өмір салтымен өмір сүру 
аясындағы дайындық деңгейлерін анықтау үшін мынадай əдістер қолданылады: ауызша сұрақтар, 
жазбаша сұрау (анкета), тест түріндегі педагогикалық қимыл-қозғалыс тапсырмаларын орындау. 
Бақылау əдістерін талдау, олардың əдетте нақты болжау критерийлері (белгілері) жоқ екендігін, 
оқушылардың дайындық деңгейлерінің шынайы бағаланбайтындығын көрсетті. Əдетте оқу 
материалын сəтті игеру түрлі деңгейде байқалады жəне тек белгілі бір деңгейдегі жетістік қана (оқу 
материалын шамамен 70 % деңгейде игеру) одан да күрделі оқу материалын игеруге көшуге 
мүмкіндік береді. 

Дене шынықтыру-сауықтыру іс-əрекеттері аумағындағы білімді бақылау жүйесін құру үшін 
əдетте дене тəрбиесі мен сауықтырудың түрлі концепцияларына сүйенеді. Дене шынықтыру-
сауықтыру іс-əрекеті бойынша білімді игеру деңгейін бақылау жүйесін құрудың қосымша 
материалына арнайы зерттеулерді жатқызуға болады. Бірқатар шектегіш құжаттар, мəселе аумағын 
нақты жəне қатаң түрде белгілеуге мүмкіндік береді. Дайындық деңгейін құру үшін əдетте барлық 
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сыналушыларды бірнеше топтарға бөлуге (төмен, орташа жəне жоғары дайындық деңгейі) мүмкіндік 
беретін «Іріктелген нүктелер шкаласы» қолданылады. 

Шектегіш құжаттарға сəйкес бірқатар авторлар дене шынықтыру-сауықтыру іс-əрекеттерінің 
көрсеткіштерін анықтайтын дағдылар тізімін құруды ұсынады [8]. Ондай дағдыларға «Таңертеңгілік 
гигиеналық гимнастикамен шұғылдану», «Шынықтыру іс-шаралары», «Денсаулықты нығайту жəне 
денелік жұмыс істеу қабілетін жоғарылату үшін қозғалмалы жəне спорт ойындарын қолдану» 
бөлімдерін енгізу ұсынылады (2-сур.). 

Спорттық іс-əрекеттер дағдыларын игеру деңгейлерін бағалау үшін нормативтік құжаттар мен 
осы мəселе бойынша басылып шыққан материалдарды, басылымдарды қолданады. Онда мынадай 
бөлімдерді бөліп көрсетуге болады: «Бір-екі спорт түрінен негізгі ережелерді білу», «Бір-екі спорт 
түрінен негізгі техникалық əдіс-тəсілдерді білу», «Бір-екі спорт түрінен еліміздің чемпиондарын 
білу», «Спорттың бір түрінен жарысқа қатысу», «Спорттың бір түрінен спорт үйірмесіне қатысу 
немесе спорт мектебінде спорттың таңдаған түрімен шұғылдану». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-сурет. Ағзаны шынықтыру жəне сауықтыруға ықпал ететін негізгі дағдылар 

Соңғы уақыттарда оқушылардың дене тəрбиесінің жүйесін жетілдіру жəне оларда салауатты 
өмір салтымен өмір сүру дағдыларын қалыптастыру мен дене шынықтыру-сауықтыру іс-əрекеттерін 
іске асыру дағдыларын жетілдірудің концепциялары мен жаңа жолдары пайда бола бастады [5; 35]. 
Əдетте салауатты өмір салтымен өмір сүру дағдыларын қалыптастыру жүйесін құруда екі əдістемелік 
жолға баса назар аударылады.  

Біріншісі — мемлекеттің қажеттілігін бірінші кезекте ескере отырып, оқушының жеке тұлғасын 
əлеуметтендіру жəне баланың қоғамға барынша бейімделуі. Мұндай жол жалпы білім беретін 
мектептегі оқушының жан-жақты тиімді дамуына толыққанды мүмкіндік бере алмайды. 

Екіншісі — баланың жекелеген қабілеттері мен қасиеттерін жəне психикалық-денелік 
сапаларының деңгейін барынша ашып көрсетуге бағытталған. Екі жол да қазіргі уақытта белсенді 
түрде жан-жақты қарастырылуда жəне екеуінің де тиімді жəне тиімсіз жақтары бар. Оқушыға 
əлеуметтік тұрғыдан келгенде, оны қоғамға бейімдеу идеясы алға шығады да, оның дербестігін 
сипаттайтын қасиеттер (зерде, қабілет, темперамент, мінез-құлқының кескіні) екінші жолға кетіп, 
оқу-тəрбие үдерісінде ескерілмейді немесе екінші кезекте қарастырылады. 

Адам өзінің іс-əрекетіне «əлеуметтендірілген тұлға» тұрғысынан қараған жағдайда, оның 
өмірлік көзқарасы өзінің жеке тұлға екендігін барынша төмен деңгейде қарайтыны белгілі. Бұл жерде 
іс-əрекеттің мəнін түсіну жоққа шығып, сонымен қатар дене тəрбиесі аясындағы іс-əрекеттер де 
дұрыс деңгейде іске аспай жатады. Дене тəрбиесімен шұғылдану үдерісінде дербес қасиеттерді 
жетілдірумен байланысты құндылықтардың орнына дене сапаларын жетілдіру маңыздылығы алға 
шығады. Дене тəрбиесінің басты міндеті адамды сауықтыруға ұмтылыс ретінде анықталады, яғни 
адамда толыққанды денсаулық жоқ екендігі алдын ала анықталып қойылады. Дене тəрбиесінің 
жүйесінде адамгершілік, зерделік мəселелерге жəне жалпы алғанда адамның мəдени тұрғыдан 
қалыптасуына назар аударылмаған. 

Отандық ғалым А.В.Ахаевтың пікірінше, сауықтырудың белсенді əдістерін қолдану, адамды 
өзінің «қауіпсіз аумағына» қайтып əкеледі жəне даму кезіндегі барлық дерлік теріс ағымдардың 
алдын алады. Тұлға валеологиялық білім аясында қаншалықты ерте болса, оның денсаулығын 
сақтауға, нығайтуға жəне ағзаның əлеуеттік мүмкіндіктерін жоғарылатуға ықпалы да зор болады. 

Дене шынықтыру мен сауықтыру іс-əрекеттерінің көрсеткіштерін анықтайтын дағдылар 

Таңертеңгілік гигиеналық 
гимнастикамен шұғылдану 

Ағзаны шынықтыру  
іс-шаралары 

Денсаулықты нығайту мен 
жұмыс істеу қабілетін 

арттыруға арналған спорттық 
жəне қозғалмалы ойындар 
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Денсаулықты салауатты өмір салты тұрғысынан бағалау, ағзаның барлық мүшелері мен жүйелерін 
əрдайым бақылауда ұстау — баланың өздік жетілуіне қосымша күш береді [2]. 

Міне, сондықтан, жалпы білім беретін мектеп оқушыларының салауатты өмір салтымен өмір 
сүру дағдыларын қалыптастыру мəселелерін шешудің маңыздылығы түсінікті болып шығады. Бұл 
маңызды міндеттердің бірі жəне соның дұрыс жолға қойылуымен қоғамның даму мəселелері 
шешілмек. Аталған мəселелерге жүргізілетін теориялық жəне практикалық зерттеу жұмыстарын 
жүргізуде тұлғаның дербес ерекшеліктерін ескеру басымдылықта болу керек. Тейяр де Шарден 
айтқандай, эмпирикалық материалды бақылау жəне сипаттаумен шектеліп қана қоймай, оның 
динамикадағы зерттеу нысанын анықтай білу керек. Ондай жағдайда зерттеу нысаны салыстырмалы 
түрде қарастырылады да, таным теориясы шектеліп қалады. 

Сонымен, дене шынықтыру-сауықтыру саласындағы білім, біліктілік жəне дағдыларды игеру 
деңгейін анықтау салауатты өмір салтымен өмір сүрудің маңызды көрсеткіштері болып табылады 
жəне салауатты өмір салтымен өмір сүру дағдыларын қалыптастыру мəселелерінің бар екендігін 
жоққа шығармайды. Салауатты өмір салтымен өмір сүрудің дағдыларын қалыптастырудың əсерлі 
жүйесі тек қана осы өзара жəне басқа да көптеген көрсеткіштердің байланыстарын анықтау негізінде 
ғана құрылуы мүмкін. 
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М.Т.Бодеев, Б.Д.Кусаинов, Е.Ж.Кожамжаров, Р.К.Нурмаганбетова, Е.М.Алимжанов 

Педагогические подходы к разработке системы физического воспитания 
учащихся общеобразовательной школы 

В статье рассмотрены педагогические подходы к разработке системы физвоспитания учащихся обще-
образовательной школы. Проанализированы программы, формирующие навыки ведения здорового 
образа жизни, основывающиеся на концепции построения системы физвоспитания учащихся общеоб-
разовательной школы. Выделены объективные факторы, негативно влияющие на здоровье школьни-
ков: ухудшение экологической ситуации в стране, социально-экономический кризис в обществе. Опи-
саны необходимые составляющие здорового образа жизни, такие как оптимальный двигательный ре-
жим, личная гигиена, рациональное питание и т.д. Выявлены уровни владения знаниями, умениями и 
навыками в области физкультурно-оздоровительной деятельности, которые являются важным показа-
телем ведения здорового образа жизни. 
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M.T.Bodeev, B.D.Kusainov, E.Zh.Kozhamzharov, R.K.Nurmaganbetova, E.M.Alimzhanov 

Pedagogical approaches to the development of physical education system  
for students of secondary schools 

The article describes pedagogical approaches to the development of physical education system for students of 
secondary schools. Analyze to program that forms the skills of a healthy lifestyle it is recommended to base 
on the concept of building a system of physical education for students of secondary schools. Select objective 
factors affecting to the children’s health — the deterioration of the environmental situation in the country, 
socio-economic crisis in the society. The article describes healthy lifestyle characterized by the following fea-
tures: spiritual — moral well-being, optimal motor mode, personal hygiene, a balanced diet, the failure of 
anti-social habits. Identification of the levels of knowledge, skills and abilities in the field of sports and 
health-improving activities is an important indicator of a healthy lifestyle. 
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