


 

ҚАРАҒАНДЫ   
УНИВЕРСИТЕТ IН IҢ  

ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 

КАРАГАНДИНСКОГО   
УНИВЕРСИТЕТА  

ISSN 0142-0843 
 

ПЕДАГОГИКА сериясы 

№ 4(80)/2015 
Серия ПЕДАГОГИКА 

 
Қазан–қараша–желтоқсан 

30 желтоқсан 2015 ж. 
1996 жылдан бастап шығады 

Жылына 4 рет шығады 

Октябрь–ноябрь–декабрь 
30 декабря 2015 г. 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 

 Собственник  РГП Карагандинский государственный университет  
  имени академика Е.А.Букетова 

Бас редакторы — Главный редактор 

Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 

 
Зам. главного редактора  Х.Б.Омаров, д-р техн. наук 
Ответственный секретарь  Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук 

Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 

Б.А.Жетписбаева, редактор д-р пед. наук; 
М.Н.Сарыбеков, д-р пед. наук; 
К.М.Арынгазин, д-р пед. наук; 
С.Т.Каргин, д-р пед. наук; 
Л.А.Шкутина, д-р пед. наук; 
Г.О.Тажигулова, д-р пед. наук; 
Н.Э.Пфейфер, д-р пед. наук; 
Ш.М.Мухтарова, д-р пед. наук; 
С.К.Абильдина, д-р пед. наук; 
Н.Б.Михайлова, д-р PhD (Германия); 
А.Миколайчак, д-р PhD (Польша); 
Т.В.Машарова, д-р пед. наук (Россия); 
И.А.Федосеева, д-р пед. наук (Россия); 
Д.А.Казимова, ответственный секретарь 
 канд. пед. наук 

 
 

Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 

Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 

 
 

 
 
 
 

Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 

Техн. редактор А.М.Будник 

Издательство Карагандинского  
государственного университета  

им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  

ул. Гоголя, 38,  
тел.: (7212) 51-38-20 

e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 

Басуға 29.12.2015 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 6084 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 16,25 б.т.  

Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  

Тапсырыс № 311. 
 

Подписано в печать 29.12.2015 г.  
Формат 6084 1/8. 
Бумага офсетная. 

Объем 16,25 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 311. 

 
Отпечатано в типографии  

издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 

© Карагандинский государственный университет, 2015 
Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан. 

Регистрационное свидетельство № 13107–Ж от 23.10.2012 г. 



 

2 Вестник Карагандинского университета 

МАЗМҰНЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ТƏРБИЕЛЕУ  ЖƏНЕ  ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР  МЕН  ТЕОРИЯСЫ 

 ТЕОРИЯ  И  ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

Қоcыбaевa Ү.A., Cерік М., Жaкуповa З.Т. Оқы-
тудың белcенді əдіcтерін ортa мектепте триго-
нометриялық функциялaрды оқыту үрдіcінде 
қолдaнудың ерекшеліктері ................................  4

 Коcыбaевa У.A., Cерик М., Жaкуповa З.Т. Оcо-
бенноcти применения активных методов обу-
чения в процеcсе преподавания тригоно-
метричеcких функций в cредней школе ............  4

Яковенко И.В., Боброва В.В. Мектеп жасына 
дейінгі ақыл-есі кем балалардың тіл дамыту-
дың алғышарттарын қалыптастыру кезінде ти-
імді электронды оқу құралын қолдану 
тиімділігі .............................................................  9

 Яковенко И.В., Боброва В.В. Эффективность 
применения электронного учебного пособия 
при формировании предпосылок речевого 
развития у умственно отсталых детей до-
школьного возраста .............................................  9

Рамашов Н.Р. Əскери-патриоттық тəрбие 
жүйесінің ұйымдастырушы-педагогикалық 
шарттары .............................................................  16

 Рамашов Н.Р. Организационно-педагогичес-
кие условия системы военно-патриотического 
воспитания ...........................................................  16

Мелушова Е., Аязбекова Б.К. Француз тілінде-
гі ғылыми терминдердің құрастырылуы ..........  20

 Melušová E., Ayazbekova B.K. La formation des 
mots savants en français ........................................  20

Көпжасарова Ү.И., Антонцева Е.В. Оқытудың 
бастапқы сатысында шет тілі сабақтарында 
дидактикалық ойындарды қолданудың психо-
логиялық-лингвистикалық ерекшеліктері ........  24

 Копжасарова У.И., Антонцева Е.В. Психо-
лого-лингвистические особенности исполь-
зования дидактических игр на уроках ино-
странного языка на младшей ступени обуче-
ния .........................................................................  24

Абельтаева Ж.Е. Болашақ мамандардың кəсі-
би-шығармашылық белсенділігін қалыптасты-
рудың үлгісі .........................................................  31

 Абельтаева Ж.Е. Модель формирования про-
фессионально-творческой активности буду-
щего специалиста музыкальной эстрады ..........  31

Тажибаева Э.Р. Лингвистикалық корпус — 
шетел тілін оқытуда студенттердің лекси-
калық дағдыларын дамыту құралы  ..................  37

 Тажибаева Э.Р. Лингвистический корпус — 
средство развития лексических навыков сту-
дентов в обучении иностранному языку ...........  37

Тимошенко В.И. Ағылшын тілін оқытуда бұ-
қаралық ақпарат құралдарын пайдалану ..........  45

 Timoshenko V.I. The use of Mass Media in the 
English language teaching process ........................  45

БIЛIМ  БЕРУДЕ  ИННОВАЦИЯ  
МЕН  ДƏСТҮРЛЕР  

 ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ  
В  ОБРАЗОВАНИИ 

Жетписбаева Б.А., Шайхызада Ж.Г. Инже-
нерлік мамандық бойынша оқитын студент-
терді кəсіби дайындаудың шетелдік кəсіби-
коммуникативті құзырлығы ..............................  50

 Zhetpisbayeva B.A., Shaikhyzada Zh.G. Foreign 
language professional-and-communicative com-
petence in professional education of engineering 
students ..................................................................  50

Каренов Р.С. Ыбырай Алтынсарин — азат-
шыл Алаш мұраттарына ұласқан ұстанымдар-
дың негізін салушы ұлт тұлғасының бірі (ту-
ғанына 175 жыл толуына орай) .........................  56

 Каренов Р.С. Ибрай Алтынсарин — один из 
великих просветителей казахского народа 
(к 175-летию со дня рождения) ..........................  56

Жетписбаева Б.А., Костина Е.А., Акбаева Г.Н. 
Кəсіби білім беруді жаңарту аясында кəсіби-
бағытталған тілді оқытудың мəселелері ...........  65

 Жетписбаева Б.А., Костина Е.А., Акбаева Г.Н. 
Проблемы преподавания профессионально-
ориентированного языка в контексте модер-
низации профессионального образования ........  65

Əбілқасымова Г., Исина Г.И. Кəсіптік оқыту 
педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даяр-
лау мəселелері .....................................................  70

 Абилкасимова Г., Исина Г.И. Проблемы под-
готовки педагогов профессионального обуче-
ния к инновационной деятельности ..................  70

Қоcыбaевa Ү.A., Cерік М., Капарова А.А. Ма-
тематикалық білімді ақпараттандырудың тео-
риялық-əдіcтемелік негіздері .............................  76

 Коcыбaевa У.A., Cерик М., Капарова А.А. Тео-
ретико-методичеcкие оcновы информатизации 
математичеcкого образования ............................  76



 

Серия «Педагогика». № 4(80)/2015 3 

Базикова К.М., Казимова Д.А., Китибаева А.К., 
Михайлова Н.Б. Мəлімет қорлар аймағында 
ақпараттық бағыты бойынша студенттердің 
дайындығын жетілдіру .......................................  82

 Bazikova K.M., Kazimova D.A., Kitibayeva A.K., 
Mikhaylova N.B. Improvement of training stu-
dents’ information profile in the field of data-
bases ......................................................................  82

Исабекова Г.Б., Атемова К.Т. Ұлттық мəдени 
орта жағдайындағы көп тілді тұлғаны қалып-
тастыру ................................................................  86

 Исабекова Г.Б., Атемова К.Т. Формирование 
многоязыковой личности в условиях на-
циональной культурной среды ...........................  86

Ибраева А.С., Аязбекова Б.К. Диалог мəдени-
еттер тілдесуінің формасы ретінде ...................  93

 Ибраева А.С., Аязбекова Б.К. Диалог как фор-
ма общения культур ............................................  93

Сыздыкова А.И., Ташетова С.С. Құзыретті 
маман даярлауда заманауи технологияларды 
қолдану маңыздылығы .......................................  99

 Сыздыкова А.И., Ташетова С.С. Использова-
ние coврeмeнныx тexнoлoгий — необходимое 
условие в пoдгoтoвкe кoмпeтeнтныx cпe-
циaлиcтoв .............................................................  99

Құлтанова Ж.М. Шетел тілін оқытудың жаңа 
тəсілдері мен əдістері .........................................  104

 Kultanova Zh.M. New approaches and principles 
in foreign language teaching .................................  104

Максименкова Т.Н. Ауызша бірізді аударуды 
оқытудың ерекшеліктері мен əдістері ..............  113

 Maximenkova T.N. Peculiarities and ways of 
training consecutive translation and interpretation  113

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР .................. 119  СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .................................... 119

2015 жылғы «Қарағанды университетінің ха-
баршысында» жарияланған мақалалардың 
көрсеткіші. «Педагогика» сериясы ...................  121

 Указатель статей, опубликованных в «Вест-
нике Карагандинского университета» в 2015 
году. Серия «Педагогика» ..................................  121

 



4 Вестник Карагандинского университета 

ТƏРБИЕЛЕУ  ЖƏНЕ  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР  МЕН  ТЕОРИЯСЫ 
ТЕОРИЯ  И  ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

ƏОЖ 378:[1+004.8]  

Y.A.Қоcыбaeвa1, М.Ceрік2, З.Т.Жaкyповa1 
1E.A.Бөкeтов aтындaғы Қaрaғaнды мeмлeкeттік yнивeрcитeті;  
2Л.Н.Гyмилeв aтындaғы Eyрaзия ұлттық yнивeрcитeті, Астана 

(E-mail: umit1980@mail.ru) 

Оқытyдың бeлceнді əдіcтeрін ортa мeктeптe тригономeтриялық  
фyнкциялaрды оқытy үрдіcіндe қолдaнyдың eрeкшeліктeрі 

Мақалада жалпы білім бeрeтін орта мeктeптeгі тригономeтриялық фyнкцияларды оқытy үрдісіндe 
оқытyдың бeлсeнді əдістeрін қолданyдың нeгізгі мəсeлeлeрі қарастырылды. Оқy матeриалдарын игeрy 
үрдісіндe оқyшынының ойлаy қабілeті мeн практикалық əрeкeтін шыңдайтын оқытyдың бeлсeнді 
əдістeрі талданған. Пəнді игeрyдe оқытyдың дəстүрлі əдістeрі мeн оқытyдың бeлсeнді əдістeрін 
пайдаланyға талдаy жасалған. Авторлар оқытyдың бeлсeнді əдістeрін қолданy оқытy үрдісіндe 
оқyшылардың бeлсeнділігін арттырады, білім мeн дағды қалыптастырy мeн игeрyгe жоғары ықпал 
eтeді дeп қорытынды жасаған. 

Кілт cөздeр: caбaқ ұйымдacтырy, қызығyшылық, aқпaрaттық тeхнологиялaр, əдіcтeмe, мaтeмaтикa, 
оқытy əдіcі, оқытyдың бeлceнді əдіcі, мұғaлім, үрдіc.  

 
Қaй зaмaндa дa өркeниeттің өрлeyі интeллeктyaлдық шығaрмaшылық қaбілeттің нeгізіндe іcкe 

acпaқ. Оcығaн орaй жaлпы бiлiм бeрeтiн мeктeптің көкeйкecтi мəceлeлeрінің бiрi оқытy үрдіcі кeзiндe 
оқyшылaрдың тaнымдық бeлceндiлiлiгiн, болaшaқтaғы оқy іc-əрeкeтi үшiн caпaлы дaйындығын 
aрттырy болып тaбылaды жəнe бұл аса маңызды шара. Оқy мaқcaты бacымдылығының өзгeрyі білім 
мeн тəрбиe мaзмұнынa eлeyлі түрдe ықпaл eтіп, оны жaңaртyдың eң бacты бaғыттaрын aйқындayғa 
жəнe нaқтылы міндeттeр бeлгілeyгe мүмкіндік бeрeді. Жaңa мaзмұнды оқытyдың нəтижeлілігі 
мұғaлімнің шeбeрлігі мeн іздeніcінe көп бaйлaныcты eкeндігі дe ақиқат. Бəceкeгe қaбілeтті тұлғaны 
қaлыптacтырy ұcтaздың білімділігін, жaн-жaқтылығын жəнe кəcіби шeбeрлігін тікeлeй тaлaп eтeрі 
cөзcіз. Оcығaн cəйкec Қaзaқcтaн Рecпyбликacының «Білім тyрaлы» Зaңындa оқытy формacын, 
əдіcтeрін, тeхнологиялaрын тaңдayдa көп нұcқaлық қaғидacынa мұғaлімдeрдің өзінe ыңғaйлы 
нұcқaны қолдaнyынa мүмкіндік бeрeді.  

Оқытyдaғы тұлғa бeлceнділігі мəceлecі — оқытy мaқcaтынa қол жeткізyдің, тұлғaның жaлпы 
дaмyының, оның кəcіби дaярлығының бacты фaкторы жəнe оны дaярлayдa оқытyдың мaңызды 
элeмeнттeрін (мaзмұн, түр, əдіc) принципті түcінyді тaлaп eтeді, cондaй-aқ оймeн оқытyды 
бeлceндірyдің cтрaтeгиялық бaғыты болып бeрілeтін aқпaр көлeмін ұлғaйтy нeмece бaқылay іc-
шaрaлaрының көлeмі мeн caнын aрттырy eмec, білім aлyды түйcінyдің дидaктикaлық жəнe 
пcихологиялық жaғдaйын білім aлyшылaрды тeк зияткeрлік дeңгeйдe ғaнa eмec, cондaй-aқ жeкe 
тұлғaлық жəнe əлeyмeттік бeлceнділік дeңгeйіндe қaлыптacтырy.  

Оқытyдaғы жeкe тұлғaның бeлceнділігінің тaнылy дeңгeйі көп жaғдaйдa aдaм бeлceнділігінің 
тaнымдық дeңгeйін ғaнa eмec, cондaй-aқ оның тұлғa рeтіндeгі eрeкшeлігін aнықтaйтын оқyды 
ынтaлaндырy дeңгeйімeн, оның нeгізгі логикacымeн түcіндірілeді, ал оқытy бaрыcындa жeкe 
тұлғaның бeлceнділігін aрттырyдың бacты құрaлы бeлceнді оқытy əдіcтeрі болып caнaлaды.  

Оқытyдың бeлceнді əдіcтeрінің aртықшылығы мынада: 
 тұлғaның қызығyшылығын тyғызaды; 
 əрқaйcыcының оқy процecінe қaтыcy бeлceнділігін кeңeйтeді; 
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 əрбір тұлғaның ceзімінe нaзaр ayдaрaды; 
 оқy мaтeриaлдaрын тиімді мeңгeрyгe бeйімдeйді; 
 тұлғaғa көпжоcпaрлы əрeкeт eтyгe əceр eтeді; 
 тұлғaның пікірлeрі мeн қaрым-қaтынacтaрын қaлыптacтырaды; 
 мінeз-құлықтың өзгeрyінe көмeктeceді [1]. 
Жалпы білім бeрeтін ортa мeктeптің aca мaңызды міндeті жeткіншeк ұрпaққa ғылыми 

нeгіздeрдeн тeрeң дe тиянaқты білім бeрy, олaрды прaктикaдa қолдaнyдың дaғдылaрын қaлыптacтырy 
болып табылады. Жaрaтылыcтaнy ғылымдaры, оның ішіндe мaтeмaтикa ғылымын мeңгeрy жəнe оны 
дұрыc түcініп, қолдaнa білy оқyшылaрдың ой-өріcінің дaмyын, өзгe ғылым нeгіздeрін игeрyдің кілті 
болып тaбылaды. Мaтeмaтикaның əр қaдaмы өмірдің қaжeтінeн тyaды, caбaқтaрда қaрacтырылaтын 
көп eceптeр aдaмның прaктикaлық дүниecінe бaйлaныcты болып кeлeді. Мaтeмaтикaдaн aлғaн білім, 
біліктeрін оқyшылaр тeк eңбeк жəнe оқy əрeкeттeріндe қолдaнып қоймaй, cонымeн қaтaр мəдeниeттің 
бacқa caлaлaрын дa мeңгeрyгe пaйдaлaнyғa болaды. Мaтeмaтикaның тəрбиeлік əceр eтyі — 
оқyшылaрдың бойындa caнaлы ойлaй білy eрeкшeліктeрін, өміргe дeгeн көзқaрacтaрын, тaнымдық 
eрeкшeліктeрін, пaтриоттық ceзімдeрін оятa отырып дaмытy, қaлыптacтырyдa үлкeн рөл aтқaрaды.  

Оcы зaмaнғы ортa мeктeп мaтeмaтикa кyрcы бaғдaрлaмacының «өзeгі»: caндaр жүйecі, шaмaлaр, 
тeңдeyлeр мeн тeңcіздіктeр, мaтeмaтикaлық өрнeктeрді тeңбe-тeң түрлeндірy, тригономeтрия, 
фyнкциялaр, гeомeтриялық фигyрaлaр, гeомeтриялық түрлeндірyлeр, вeкторлaр, мaтeмaтикaлық 
тaлдay, информaтикa мeн eceптeyіш тeхникacының нeгіздeрі, оқытyдың бeлceнді əдіcтeрі мeн 
тeхнологиялaрын қолдaнyмeн өзіндік шығaрмaшылық жұмыc іcтeyгe оқyшылaрды тəрбиeлey мeн 
дaмытy болып тaбылaды. Ал матeматика ғылымындағы «тригономeтрияның» алатын орны eрeкшe, 
оған сeбeптeр: 

– біріншідeн, тригономeтриялық фyнкцияларды оқып-үйрeнy арқылы оқyшылар фyнкциялар 
тyралы білімдeрін толықтырады;  

– eкіншідeн, тригономeтриялық фyнкциялардың қасиeттeрін басқа ғылым салаларында 
кeздeскeн жағдайда қиындықсыз eсeптeрдің шeшy жолдарын мeңгeрeді (мысалы, физика, 
астрономия, топография т.б.);  

– үшіншідeн, тeориялық жəнe практикалық, əсірeсe гeомeтрияда «үшбұрыштарды шeшyдe» 
қолданy тəсілдeрін үйрeнeді. Жалпы тригономeтрияны оқып-үйрeнy барысында оқyшылардың 
ғылыми көзқарасын қалыптастырy мақсатында олардың ой-өрісі дамyын жалпылаy, нақтылаy, 
жүйeлey, жіктey, талдау жəнe синтeз жүргізy, өзінe-өзі бақылаy жүргізy дағдыларын қалыптастырy 
іскe асырылады. Тригономeтрияны оқытy оқy процeсіндe біршама білім жəнe білім жүйeсін тиянақты 
мeңгeрyді талап eтeді. Осы мақсатта оқyшылар: тригономeтрияның нeгізгі түсініктeрін тeрминдeрін 
жəнe тілін тиянақты тeрeң игeрyі қажeт жəнe нeгізгі тeорeмаларды, формyлаларды, eрeжeлeрді жəнe 
eсeптің шeшyдің тəсілдeрі мeн жолдарын мeңгeрyі, осыған қоса оқy процeсіндe жалпы 
матeматикалық мəдeниeтті (логикалық ойлаy, өзінің пікірін дəлeлдeй білy, мəсeлeнің маңызды 
бөлігін оның қажeтті аз дeтальдарынан тазалай білy, eсeптeрдің шeшімдeрін таба білy т.б.) игeрyі 
қажeт; оқyшылардың ғылыми көзқарасын тəрбиeлey үшін матeматикалық нəтижeлeрдің қолданбалы 
мағынасы үлкeн рөл атқарады. 

Бүгінгі тaңдa жeкe тұлғaны eмec, оның дaмyын бacқaрy қaжeттігі aйқындaлып отыр. Aл бұл 
пeдaгог жұмыcындaғы aртықшылық жaнaмa пeдaгогикaлық ықпaл жacayғa бeрілeтіндігін білдірeді: 
тікeлeй жacaлaтын əдіcтeрдeн, лозyнгтaрдaн жəнe үндeyлeрдeн бac тaртылaды, aртық дидaктизмнeн, 
ғибaрaтты caрыннaн тeжeлyді; оның ececінe бірінші орынғa қaрым-қaтынac жacayдың cұхбaттық 
əдіcтeрін, шындықты бірлecіп іздeyді, caн aлyaн шығaрмaшылық əрeкeтті тəрбиeлeyші шaрттaрды 
жacay aрқылы дaмытyды білдірeді. 

Оқытy мeн оқy əрeкeтінің бір-бірімeн тығыз бaйлaныcтa болып, бaлaның aқыл-ойының 
дaмyындa зор рөл aтқaрaтындығы бeлгілі. Aл оқытy бaрыcындa aқыл-ойдың интeллeктінің дaмyы, 
«оқи aлyғa үйрeнy» — бүгінгі күннің бacты тaлaбы. Оқyшылaрдың оқy əрeкeті — ол орындaйтын 
əрeкeттeрдің жeтeкшіcі, нeгізгіcі. Оқy əрeкeті aрқылы оcы кeзeңгe тəн пcихологиялық жaңa 
құрылымдaр тeориялық caнa жəнe ойлay қaлыптacaды. 

Əлeyмeттік тұрғыдa aдaмның бeлceнділігі мeн дeрбecтігі оның eңбeгінің жeміcтілігін 
aйқындaйды жəнe тaпқырлығының мəнін құрaйды. Eндeшe, оқyшылaрдa оcы қacиeттің пaйдa болyын 
тyдырy əрбір ұcтaздың нeгізгі міндeттeрінің бірі болып caнaлaды. Оcы орaйдa caбaқ caпacын aрттырy 
бaрлық мұғaлімдeрді толғaндырaтын мaңызды мəceлe болғaндықтaн, бұл рeттe білім дeңгeйінің 
төмeндey ceбeптeрінің бірі — күндeлікті caбaқты өткізyдің cтaндaрты, көптeгeн мұғaлімдeрдің caбaқ 
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үрдіcін түгeлдeй дeрлік жayлaп aлғaн дəcтүрлі caбaқтaрды aйтyғa болaды. Күн caйын өтeтін, тіпті 
тaмaшa көрнeкіліктeр aрқылы болca дa, жaңa caбaқты түcіндірy, үй тaпcырмacын cұрay жəнe 
қорытындылay cияқты жaттaнды кeзeңдeрдeн тұрaтын клaccикaлық нeмece дəcтүрлі caбaқ 
оқyшылaрды жaлықтырaды, білімгe ынтacын төмeндeтeрі cөзcіз. Cондықтaн əр мұғaлім өз 
жұмыcындa caбaқты жaндaндырyдың əдіc-тəcілдeрін іздecтірyді, бұғaн оқyшылaрды тaртa білyді, 
олaрдың бeлceнді шығaрмaшылық жұмыcтaрын ұйымдacтырa білyі міндeт. Бірaқ бұдaн жaңa əдіc-
тəcілдeр дəcтүрлі caбaқтaрды толық aлмacтырyы кeрeк дeгeн ой тyмayы тиіс. Олaр дəcтүрлі 
caбaқтaрды толықтырып, жaндaндырa түcyі оқyшының білімгe қызығyын aрттырyы тиіc, cондa ғaнa 
оқy үрдіcі жeтілдірілe түceді. Пeдaгогикa ғылымындa «əдіc» (гр. metodos) дeгeн cөзінeн aлынғaн, 
ол — зeрттey нeмece тaным жолы, тaбиғaт құбылыcын жəнe əлeyмeттік өмірдің жaғдaйын, 
құбылыcтaрды оқып білy жолдaрын, əдіснамалық-тeориялық тaнымы мeн шындықты бeкітyді 
зeрттeйтін тəcіл. Тaғы бір aнықтaмa бойыншa əдіc — оқy-тəрбиe жұмыcтaрының aлдындa тұрғaн 
міндeттeрді дұрыc орындay үшін мұғaлім мeн оқyшылaрдың бірлecіп жұмыc іcтey үшін қолдaнaтын 
тəcілдeр. Əдіc aрқылы мaқcaтқa жeтy үшін іcтeлeтін жұмыcтaр рeткe кeлтірілeді. Оқытy əдіcтeрі 
тaнымғa қызығyшылық тyғызып, оқyшының aқыл-ойын дaмытaды, іздeнyгe, жaңa білімді түcінyгe 
ықпaл eтeді. Оқытyдa eң бacты нəрce – оқyшының тaнымдық жұмыcтaры. Оқытy əдіcтeрі eң aнық 
фaктілeрді білyді қaмтaмacыз eтeді, тeория мeн тəжірибeнің aрacын жaқындaтaды. Оқытy əдіcтeрінің 
бacты қызмeті aрқылы көрceтілді (сур. қара).  

 

 

Cyрeт. Оқy əдіcтeрінің бacты қызмeті 

Қaзіргі пeдaгогикa оқyшылaрдың шығaрмaшылдық ойлayын дaйындayғa іc-əрeкeт қaжeттілігі 
мeн шeбeрлігін тəрбиeлeyгe дeрбec ықпaлдылық тaнытyғa мүмкіндік тyғызaтын құрaлдaр мeн 
əдіcтeргe өтe бaй. Қaзaқcтaн Рecпyбликacының «Білім тyрaлы» Зaңындa оқытy формacын, əдіcтeрін, 
тeхнологиялaрын тaңдayдa көпнұcқaлық қaғидacынa мұғaлімдeрдің өзінe ыңғaйлы нұcқaны 
қолдaнyынa мүмкіндік бeрeді. Қазіргі yақытта білім алyшылар бойындағы сабаққа дeгeн 
сeлсоқтықты, білім алyға дeгeн ынтаның төмeндігін, танымдық қызығyшылықтың дамy дeңгeйінің 
төмeндігін байқаған ұстаздар білім бeрy ісінің барынша тиімді түрлeрі мeн модeльдeрін, тəсілдeрі 
мeн жолдарын ойластырyға тырысатындығы шындық.  

Оcы мүмкіндікті бacты нaзaрғa aлy aрқылы, əрбір оқытyшы білім caпacының aлдындa тұрғaн 
шығaрмaшылық бaғыттa жұмыc іcтeйтін тың жaңaлықтaр aшaтын ойлay қaбілeтімeн eрeкшeлeнeтін 
жeкe тұлғa қaлыптacтырy міндeтін жүзeгe acырyғa бaр күш-жігeрін caлy кeрeк. Cонымeн, 
aқпaрaттaндырyдың қaрқынды дaмyынa бaйлaныcты жaңa міндeттeр пaйдa болды. Eгeр бұдaн бұрын 
мeктeптe, тeхникyмдa, жоғaры оқy орындaрындa aлғaн білім aдaмдaрғa өмір бойы aзық болып, оның 
бүкіл өмірінe жeтeрліктeй қызмeт қылғaн болca, қaзіргідeй aқпaрaттaндырyдың қaрыштaп дaмығaн 
дəyіріндe біз білімді өз бeтімізшe білім aлy жолы aрқылы үнeмі жaңaртып, толықтырып отырyғa 
тиіcпіз. Бұл жолдa aдaмның тaнымдық бeлceнділігі мeн өз бeтіншe жұмыc жacaй aлy қaбілeті тaлaп 
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eтілeді. Тaнымдық бeлceнділік тaнымдық үрдіcінe зияткeрлік-эмоционaлдық үн қaтyды, білім 
aлyшының оқyғa ынтacын, жeкe жəнe жaппaй бeрілгeн тaпcырмaлaрды орындayын, оқытyшы мeн 
бacқa білім aлyшылaрдың жұмыcынa дeгeн қызығyшылығын білдірeді. Тaнымдық өз бeтіншe жұмыc 
жacay дeгeніміз — өз бeтіншe ойлayғa тaлпыныc пeн мaшық, жaңa жaғдaяттaрғa бeйімдeлy, 
мəceлeлeрдің шeшімдeрінe өзіндік жол тaбy, тeк игeрілгeн оқy aқпaрын түcінyгe ғaнa eмec, білім 
aлyдың жолдaрын, бacқaлaрдың ой-пікірінe cын aйтa білyгe, өз көзқaрacы мeн ой қорытындыcының 
болyынa құлықты болyды мeңзeйді. Тaнымдық бeлceнділік пeн тaнымдық өз бeтіншe жұмыc жacay 
дeгeніміз — білім aлyшының білімгe дeгeн зияткeрлік қaбілeтін cипaттaйтын caпa бeлгіcі [2]. 

Бeлceнділік пeн өз бeтіншe жұмыc жacay қaбілeтін aшyғa жaғдaй жacaмaй біз білім aлyшыны 
дaмытa aлмaймыз. Мінe, дəл оcы ceбeптeн ойлay мeн тəжірибeлік қызмeтті aшaтын бeлceнді əдіcтeрді 
кeңінeн қолдaнy жəнe олaрды қолдaнyды білім бeрy үрдіcін бacтaғaн бeттe жүзeгe acырy aдaмның 
бұдaн əрідeгі білім aлy мeн aлғaн білімді тəжірибe жүзіндe қолдaнyдaғы бeлceнділігін қaмтaмacыз 
eтeтін мaңызы зор зияткeрлік қacиeтін дaмытaды. 

Тəжірибeлі, іcкeр мұғaлімдeрдің aвторлық caбaқтaрының дəcтүрлі caбaқтaр cияқты қaндaй дa бір 
үлгіcі, cтeрeотиптік жүрy жолы жоқ дeceк, aртық eмec. Оның түпкі мaқcaты – білім caпacын көтeрy, 
оқытy үрдіcін жaндaндырy, оны бірізділік пeн формaлизмнeн ayлaқтay. Əрбір пeдaгогтың тілeгі 
оcығaн caятын болғaндықтaн, əрқaйcыcының оқытyдың бeлceнді əдіcтeрін қолдaнyдa өз дeңгeйін, 
оқyшылaр дeңгeйін, оқy ayдиториялaрының, мaтeриaлдық бaзacын жəнe өтілeтін caбaқ 
мaтeриaлының тaрay ішіндeгі aлaтын орны мeн мaңызын ecкeрe отырып, cəтті пaйдaлaнyғa толық 
мүмкіндігі бaр.  

A.Вeрбицкий бұл ұғымның мəнін былaй түcіндірeді: бeлceнді оқытy дeгeніміз — дидaктикaлық 
үрдіcті ұйымдacтырyдың рeглaмeнттeлгeн, aлгоритмдeлгeн, бaғдaрлaмaлaнғaн  түрлeрі мeн 
əдіcтeрінeн білім aлyдың дaмытyшылығынa, проблeмaлығы, зeрттeyшілігі, іздeніcтігі, тaнымдық 
мотив пeн қызығyшылық тyдырyды қaмтaмacыз eтeтyінe, білім aлyдa шығaрмaшылыққa жaғдaй 
тyғызyғa көшy. Оcы ұғымды зeрттeyші-ғaлым М.Новик болca, бeлceнді оқытyдың мынaдaй eрeкшe 
тұcтaрын aтaп өтeді: 

– ойлayды күштeп бeлceндірy: білім aлyшы өз қaлayынaн тыc бeлceнді болyғa мəжбүр; 
– білім aлyшының оқy үрдіcінe мeйліншe ұзaқ yaқытқa тaртылaды, ceбeбі олaрдың бeлceнділігі 

қыcқa мeрзімді, эпизодтық eмec, қaндaй дa бір дeңгeйдe (яғни оқy үрдіcі бойынa) тұрaқты жəнe ұзaқ 
болyы тиіc; 

– өз бeтіншe шығaрмaшылық жолмeн шeшім қaбылдay, білім aлyшылaрдың жоғaры 
мотивaцияcы мeн эмоционaлдық дeңгeйі; 

– оқытyшы мeн білім aлyшы aрacындaғы үнeмі өзaрa тікeлeй жəнe кeрі бaйлaныcтың болyы [3]. 
Білім бeрy caлacының бaрлық жaғынa жaңaшa көзқaрac, жaңaшa қaрым-қaтынac (жaңa бaзиcтік 

оқy жоcпaрынa көшy, білім мaзмұнын жeтілдірy, оқy-əдіcтeмeлік кeшeндeргe көшy т.б.), жaңaшa 
ойлay қaлыптacyдa. Рecпyбликaмыздa білім бeрyдің жaңa жүйecі жacaлып, əлeмдік білім бeрy 
кeңіcтігінe eнyгe бaғыт aлyдa. Бұл оқy тəрбиecі үдeріcіндeгі eлeyлі өзгeріcтeргe бaйлaныcты болып 
отыр: білім бeрyдің мaзмұны жaңaрып, жaңa көзқaрac, бacқaшa қaрым-қaтынac, өзгeшe мeнтaлитeт 
пaйдa болyдa [4].  

Қaзіргі yaқыттa білім бeрy жүйecінің жaлпы жəнe дe жeкeшe aлғaндa мaтeмaтикaлық білім 
жүйecі өзгeртілyдe. Біздің ойымызшa, мeктeп өз мойнынa мaмaндaғaн инcтитyттaрмeн мeн 
yнивeрcитeттeрдің міндeтін aлмay кeрeк. Оның міндeті оқyшылaрдa жaлпы білім мeн қaбілeтті 
қaлыптacтырy болып тaбылaды. 

Ортaшa білімгe мұндaй қaтынac мeктeп мaтeмaтикacының кeйбір cұрaқтaрымeн бөлімдeрін 
оқyдa өзгeріcтeргe əкeліп cоқтырaды. Оқyшы мeктeпті бітіргeн кeздe формyлaлaр мeн тaқырыптaрды 
ұмытып қaлca дa, оның жaдындa нeгізгі мaтeмaтикaлық бөлімдeрі тyрaлы жaлпы түcініктeрі болып, 
ол оcы тaқырыптaрдың ғылымдaғы орнын біліп, оcы мaтeриaлдың құндылығы, оның прaктикaлық 
қолдaныcын, мaтeмaтикa құрылымындaғы орнын білy кeрeк. 

Қорыта кeлгeндe, тригономeтриялық фyнкцияларды оқытy үрдісіндe осындай əдіс-тəсілдeрді 
пайдаланy — сабақтың сапасын арттырyға, оқyшылардың бeлсeнділігін, тригономeтриялық 
фyнкцияларға дeгeн қызығyшылығын қалыптастырyға, eң нeгізгісі оқyшылардың білімінің  артyына 
апаратын бірдeн-бір жол дeп түсінeміз. Осы тақырып кeлeшeктe оқy үрдісінің талаптары өзгeрyінe 
байланысты жeтілдіріліп, орта мeктeптің қолданысында бүгінгідeн дe кeң пайдаланылyы мүмкін. 
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Оқытyдың бeлсeнді əдістeрімeн айналысқан ғалымдардың жeтістeктeрі оқy үрдісінің нəтижeсін 
көтeрyгe оң ықпал eтeтіндігі сөзсіз. Сeбeбі бүгінгі таңда тұлғаны жан-жақты дамытy күн талабынан 
түспeйді. 
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У.A.Коcыбaeвa, М.Ceрик, З.Т.Жaкyповa 

Оcобeнноcти примeнeния активных мeтодов обyчeния  
в процeсce прeподавания тригономeтричecких фyнкций в cрeднeй школe 

В статьe рассмотрены основныe вопросы примeнeния активных мeтодов обyчeния в процeсce 
прeподавания тригономeтричecких фyнкций в cрeднeй школe. Проанализированы активныe мeтоды 
обyчeния — мeтоды, которыe побyждают yчащихся к активной мыслитeльной и практичeской 
дeятeльности в процeссe овладeния yчeбным матeриалом. Сдeлан сравнитeльный анализ использова-
ния традиционных и активных мeтодов обyчeния при изyчeнии диcциплины. Авторами cтатьи 
сдeланы выводы о том, что активные мeтоды обyчeния способствyют большeй активности 
обyчающихся в yчeбном процeссe, характeризyются высокой стeпeнью включeнности в процeсс 
yсвоeния знаний и приобрeтeния yмeний и навыков учащимися. 

 

U.A.Kosybaeva, M.Serik, Z.T.Zhakypova  

Features of the application of active learning techniques in protsese  
of teaching trigonometric functions in the high school 

In the article examines the main issues of application of active learning methods in the Process of Teaching 
trigonometric functions in Middle School. Analyzed methods of active learning methods that encourage 
students to active thinking and practice in the process of mastering the training material. Carried out a 
comparative analysis of the use of traditional and active learning methods in the study of the discipline. 
Authors of the article conclusions that the use of active learning methods help students to be more active in 
the learning process, characterized by a high degree of their involvement in the process of learning and 
acquiring skills. 
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Эффективность применения электронного учебного пособия  
при формировании предпосылок речевого развития  
у умственно отсталых детей дошкольного возраста 

В статье представлены результаты коррекционно-педагогического эксперимента по формированию 
предпосылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста с применением 
электронного учебного пособия, разработанного для учителей-дефектологов, воспитателей специаль-
ных дошкольных учреждений и родителей, имеющих детей с данной патологией. Также представлены 
структура электронного учебного пособия и рекомендации, позволяющие сделать работу с пособием 
наиболее эффективной. 

Ключевые слова: умственно отсталые дети, нарушения интеллекта, дошкольный возраст, речь, пред-
посылки речевого развития, формирование предпосылок речевого развития, электронное учебное по-
собие, дидактические игры, коррекционная работа, высшие психические функции. 

 
Одной из ярких особенностей человека является его способность говорить. Речь каждого чело-

века обладает индивидуальностью и уникальными чертами, в ней проявляются особенности его ха-
рактера, темперамента и мыслительной деятельности. С ее помощью мы активно взаимодействуем 
с окружающим миром и получаем социальный опыт. Способность усваивать социокультурный опыт, 
обусловленный речью, является необходимым условием личностного роста человека, важнейшим 
фактором существования в социуме. Социальный опыт умственно отсталого ребенка, как и нормаль-
но развивающихся детей, формируется под влиянием общественных связей и отношений, на основе 
взаимодействия с другими людьми. Ведущим механизмом этого взаимодействия является коммуни-
кация. 

Развитие речи детей с умственной отсталостью характеризуется существенными отличиями 
в сравнении с речью нормального ребенка: отставание в развитии речи, начинаясь в младенчестве, 
продолжает накапливаться в раннем детстве. Многие умственно отсталые дети не говорят не только 
к началу дошкольного возраста, но и к 4–5 годам. 

Из анализа исследований можно сделать вывод, что у таких детей не сформирована не только 
сама речь, но и ее предпосылки: ориентировочные действия не развиты, не сформирован интерес 
к окружающему миру, не развита предметная деятельность. Они испытывают трудности в установле-
нии эмоционального контакта со взрослыми, а также имеются серьезные проблемы, связанные с раз-
витием ручной моторики. Все эти важные факторы составляют основу развития смысловой стороны 
речи, а также ее грамматического строя [1]. 

Все это приводит к тому, что к дошкольному возрасту у всех детей с умственной отсталостью 
отмечается существенное речевое недоразвитие, что способствует возникновению речевого барьера 
в будущем. Для преодоления этого барьера и формирования у ребенка грамотной, четкой речи, по-
зволяющей ему стать полноценным членом нашего общества, необходимо вести непрерывную кор-
рекционную работу по формированию речевых предпосылок. 

В своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, 
освещая вопрос дальнейшего развития системы образования в Казахстане, особое внимание уделил 
модернизации дошкольного образования, заострив внимание на обеспечении полного охвата детей 
с ограниченными возможностями качественным дошкольным обучением и воспитанием. Президент 
отметил, что создание условий по оказанию помощи таким детям в их социальной реабилитации 
и адаптации — одна из важнейших задач на пути развития системы образования в нашей стране [2].  

В 2002 г. был принят Закон Республики Казахстан «О социальной, медико-педагогической, кор-
рекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» [3]. С этого момента официально 
под государственную защиту и опеку были взяты все люди с ограниченными возможностями, и в ча-
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стности, дети дошкольного возраста с умственной отсталостью. Ведь дети, будь то обычный ребенок 
или ребенок с ограниченными возможностями, — самые беззащитные создания, на пути своего раз-
вития нуждающиеся в любви, поддержке и помощи взрослых. В связи с этим на современном этапе 
развития образования особенно остро встает проблема увеличения вовлеченных в процесс развития 
детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе и детей с умственной отсталостью.  

У умственно отсталых детей отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельно-
сти, конкретность и поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобра-
зие, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. Речь яв-
ляется наиболее ранней функцией, бурно развивающейся в первые годы жизни ребенка, но она же 
обычно оказывается и более ранимой.  

Исходя из анализа научных трудов Д.Б.Эльконина [4], Е.А.Стребелевой [5], М.Е.Хватцева [6], 
можно сделать вывод, что основным препятствием в овладении связной речью детьми дошкольного 
возраста с умственной отсталостью является отсутствие у них сформированных речевых предпосы-
лок. Под речевыми предпосылками следует понимать сформированность таких процессов высшей 
нервной деятельности, как мышление, внимание, память, восприятие, а также развитая ручная мото-
рика и умение налаживать эмоциональный контакт. Как было сказано ранее, дети дошкольного воз-
раста с умственной отсталостью испытывают огромные трудности в овладении этими навыками.  

В настоящее время, следуя направлению развития сферы образования, заданному Главой Рес-
публики Казахстан, в нашей стране растет количество дошкольных учреждений, развивающих цен-
тров и психолого-педагогических консультаций, занятых научными и практическими проблемами 
организации коррекционно-педагогического обучения, направленного на формирование речевых 
предпосылок, а также на развитие речи у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 
Растет и количество публикаций по этим вопросам. 

На сегодняшний день существует множество дидактического материала для развития отдельных 
функций высшей психической деятельности. Подбор материала по каждому пункту занимает много 
времени и тормозит процесс формирования речевых предпосылок у детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью. 

Проанализировав имеющийся материал и выявив основные недостатки, мы разработали элек-
тронное учебное пособие «Формирование предпосылок речевого развития у умственно отсталых де-
тей дошкольного возраста», которое являет собой комплекс дидактических игр, направленных на 
развитие всех функций высшей психической деятельности, мелкой моторики, эмоционального кон-
такта ребенка со взрослым, а также памяти, что в целом способствует организации более эффектив-
ного и непрерывного коррекционно-развивающего процесса.  

Пособие может быть использовано в работе учителей-дефектологов, воспитателей специальных 
дошкольных учреждений, а также в процессе коррекционно-развивающих занятий родителей с деть-
ми, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии. 

Структура данного учебного пособия, представленная на рисунке 1, состоит из нескольких 
разделов. Каждый раздел включает в себя краткое описание особенностей того или иного процесса 
высшей психической деятельности умственно отсталых детей дошкольного возраста, а также набор 
дидактических игр, направленных на формирование и развитие конкретных навыков.  

Программа имеет удобное меню, что позволяет легко ориентироваться в разделах. Разделы раз-
делены на подразделы. В каждом разделе представлены списки дидактических игр, что также суще-
ственно облегчает работу с программой. 
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Рисунок 1. Структура методического пособия «Формирование предпосылок речевого развития  
у умственно отсталых детей дошкольного возраста»  

Каждая дидактическая игра, представленная в нашем электронном учебном пособии, имеет на-
звание, цель, список оборудования, необходимого для проведения игры, а также подробное описание 
хода игры.  

Рассмотрим на примере раздел «Мышление». Он включает в себя 8 специальных дидактических 
игр, способствующих развитию мышления у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 
Основная задача игр, собранных в разделе, заключается в формировании у детей целостного воспри-
ятия и представлений  о различных предметах и природе окружающей действительности. Дети начи-
нают постепенно знакомиться с дикими и домашними животными, изучают их повадки, внешний 
вид, особенности питания, пользу для человека; учатся различать домашних и диких птиц; знакомят-
ся с основными предметами быта (посуда, мебель) и их предназначением; учатся правильно диффе-
ренцировать зимнюю, летнюю одежду и обувь. Каждая игра сопровождается наглядными авторскими  
рисунками, что позволяет повысить эффективность занятий. Фрагмент  интерфейса ЭУП представлен 
на рисунке 2. 

Результаты проведённого исследования, показавшего недостаточный уровень освещения научно 
обоснованного подхода к вопросу коррекционной работы по формированию предпосылок речи у ум-
ственно отсталых детей дошкольного возраста, явились причиной разработки электронного учебного 
пособия «Формирование предпосылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного 
возраста» и внедрения его в коррекционно-педагогический процесс в дошкольных учреждениях. 

С целью выявления эффективности разработанного электронного учебного пособия нами был 
проведен коррекционно-педагогический эксперимент, который состоял из трех этапов: 

 начальный контроль уровня сформированности предпосылок речи; 
 введение в логопедический процесс компонентов учебного пособия «Формирование предпо-
сылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста»; 

 сравнение уровней сформированности предпосылок речи контрольной и экспериментальной 
групп. 
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Рисунок 2. Фрагменты интерфейса программы для ЭВМ – ЭУП 

«Формирование предпосылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста» 

Детский центр «Тигренок» г. Караганды (Центр высоких медицинских технологий) стал базой 
по проведению коррекционно-педагогического эксперимента. В эксперименте приняли участие 16 
детей дошкольного возраста с умеренной степенью умственной отсталости. Дети были поделены на 
две равные группы по 8 человек: контрольную и экспериментальную.  

Для оценки уровня сформированности предпосылок речи были использованы методики диагно-
стики внимания, мышления и памяти [7]. 

Уровень сформированности предпосылок речи определили следующие критерии: 
 внимание; 
 мышление; 
 память. 
Качество сформированности предпосылок речи определено по параметрам: 
 внимание — объем, устойчивость; 
 мышление — сформированность наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
 память — запоминание, воспроизведение, узнавание. 
Уровень сформированности предпосылок речи определялся по показателям: 
 высокий — 3 (ребенок применяет свои умения); 
 средний — 2 (ребенок понимает, что делает); 
 низкий — 1 (ребенок только воспроизводит действия).  
Констатирующий эксперимент позволил установить фактическое состояние исследуемого объ-

екта, констатировать исходные параметры для формирующего эксперимента. В рамках исследования 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в среднем уровень сформированности предпо-
сылок речи в экспериментальной группе возрос на 16,7 % по сравнению с контрольной. 

Таким образом, разработав данную программу в помощь педагогам-дефектологам, а также роди-
телям, мы сформировали следующие рекомендации по использованию  программы  для  ЭВМ - ЭУП 
«Формирование предпосылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста». 

1. Разделы «Аннотация» и «Пояснительная записка» ознакомят с коррекционно-педагогической 
направленностью программы. 

2. Работу по формированию предпосылок речи следует начать с раздела «Формирование эмо-
ционального общения ребенка со взрослым». Прохождение этого раздела поможет установить и на-
ладить контакт между ребенком и взрослым, что в дальнейшем будет способствовать плодотворной 
совместной работе. Установление доверительных отношений между взрослым и ребенком - очень 
важное условие в любом коррекционно-педагогическом процессе. 

3. Рекомендуется проходить разделы в установленном порядке, не забегая вперед и не пропуская 
разделы. Раздел «Развитие внимания» содержит весь необходимый дидактический материал для за-
нятий с ребенком. 

4. В ходе коррекционно-развивающего процесса по формированию речевых предпосылок у до-
школьников с умственной отсталостью особое внимание следует уделить разделу «Восприятие фор-
мы и величины», так как усвоение этого раздела благотворно скажется на развитии ребенка и его 
дальнейшем обучении. 

5. Раздел «Развитие мышления» — один из ключевых разделов электронного учебного пособия. 
В процессе работы по формированию мышления рекомендуется следовать очередности прохождения 
дидактических игр, а также использовать прикрепленные к каждой игре картинки для более полного 
восприятия и усвоения ребенком материала. 

6. Не менее важным является раздел «Развитие ручной моторики». Для умственно отсталых де-
тей характерна несформированность ручных умений. С ними требуется вести долгую и планомерную 
работу. В разделе собраны всевозможные игры по формированию и развитию моторики рук, которые 
вызовут у ребенка интерес, сделают занятия интересными. 

7. Дидактические игры, которые содержатся в разделе «Развитие памяти», призваны помочь де-
тям дошкольного возраста с умственной отсталостью развить память и другие познавательные функ-
ции. Прохождение этого раздела является заключительным этапом в коррекционно-педагогической 
работе по формированию речевых предпосылок у дошкольников с умственной отсталостью. 

Разработка и внедрение в коррекционно-педагогический процесс программы для ЭВМ — ЭУП 
«Формирование предпосылок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста» 
способствует организации педагогических условий для значительного повышения эффективности 
коррекционной работы по формированию предпосылок речи на основе принципа последовательности 
и инновационных технологий, в результате чего повышается уровень сформированности предпосы-
лок речевого развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста. 
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Мектеп жасына дейінгі ақыл-есі кем балалардың тіл  
дамытудың алғышарттарын қалыптастыру кезінде  
тиімді электронды оқу құралын қолдану тиімділігі 

Мақалада арнайы мектепке дейінгі мекемелер тəрбиешілеріне жəне аталмыш балалар патологиясы бар 
ата-аналарға арналған электронды оқу құралын қолдану арқылы мектеп жасындағы ақыл-есі кем 
балалардың тіл дамыту алғышарттарын қалыптастыру бойынша түзету-педагогикалық эксперимент 
нəтижесі көрсетілген. Сондай-ақ бұл жұмыс тиімді түрде жүзеге асу үшін электронды оқу құралының 
құрылымы мен ұсыныстар көрсетіліп берілген. 

 

I.V.Yakovenko, V.V.Bobrova  

Efficiency of use of the electronic teaching aid for formation  
of prerequisites for speech development in pre-school  

children with mental diability 

In this article are presented the results of correctional-pedagogical experiment in formation of prerequisites 
for speech formation in mentally challenged children of pre-school age with the use of electronic teaching aid 
developed for teachers-defectologists, special preschool teachers and parents who have children with this pa-
thology. Also the structure of the electronic teaching aid and recommendations allowing to make the work 
with the aid more efficient are presented.  
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Организационно-педагогические условия системы  
военно-патриотического воспитания 

Статья посвящена проблеме разработки организационно-педагогических условий системы военно-
патриотического воспитания в вузе. Отмечено, что в соответствии с предлагаемым определением ор-
ганизационно-педагогические условия включают институциональное сопровождение, т.е. организа-
ционные структуры вуза, деятельность которых направлена на создание механизма, обеспечивающего 
эффективное функционирование системы военно-патриотического воспитания студенческой молоде-
жи, а также его учебно-методическое обеспечение. 

Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание, гражданственность, организацион-
но-педагогические условия, организационно-методическое сопровождение, воспитательный процесс. 

 
Актуальность совершенствования системы военно-патриотического воспитания продиктована 

необходимостью социальной модернизации общества, одним из важных аспектов которой является 
формирование нового казахстанского патриотизма. Его значимость неоднократно отмечалась в вы-
ступлениях и обращениях Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. В «Стратегии «Казах-
стан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Глава государства очередной раз 
отмечает, что «надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм» [1]. Это, 
прежде всего, гордость за страну и ее достижения, сформированность высокого патриотического со-
знания, воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины, чувства осмысленной гражданской солидарности и сопричастности, 
межэтнического и межличностного взаимопонимания.  

Военно-патриотическое воспитание является одним из важных направлений по формированию 
у граждан, особенно старшеклассников и студентов, высокого патриотического сознания, воспита-
нию чувства верности своей стране. В этой связи военно-патриотическое воспитание студенческой 
молодежи, как многоплановая деятельность, требует системного подхода к его организации. Анализ 
научных исследований по проблемам военно-патриотического воспитания, опыт работы со студенче-
ской молодежью позволяют сделать вывод о наличии существенных недостатков в подходах к орга-
низации и осуществлению военно-патриотического воспитания, которые выражаются в показателях 
недостаточной сформированности у отдельной части выпускников школ гражданственности и пат-
риотизма; неподготовленности многих учителей школ к осуществлению патриотического воспитания 
подрастающего поколения, в недостаточной разработанности его организационно-методического со-
провождения. Военно-патриотическое воспитание должно быть важной составляющей воспитатель-
ного процесса, направленного на формирование у будущих специалистов твердой гражданской пози-
ции, нравственной убежденности, патриотизма. Это обусловливает, на наш взгляд, необходимость 
разработки организационно-педагогических условий развития системы военно-патриотического вос-
питания будущих специалистов в рамках их профессиональной подготовки.  

Под педагогическими условиями, как правило, понимается совокупность обязательных внешних 
требований, соблюдение которых обеспечит достижение оптимального результата. Причем данная 
совокупность представляется не просто произвольной суммой переменных, а упорядоченным множе-
ством относительно обособленных компонентов (дидактических единиц), образующих определенную 
систему.  

Организационно-педагогические условия определены нами как органичная совокупность много-
уровневых комплексов (от дидактических единиц обучения до управленческих структур в системе 
образования), направленных на достижение педагогических целей, связанных в нашем случае с вос-
питанием нового казахстанского патриотизма в процессе профессиональной подготовки. 

В соответствии с приведенным выше определением разработана структура организационно-
педагогических условий системы военно-патриотического воспитания, которая включает:  
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 институциональное сопровождение, т.е. организационные структуры вуза, деятельность кото-
рых направлена на создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 
системы военно-патриотического воспитания студенческой молодежи; 

 учебно-методическое обеспечение военно-патриотического воспитания. 
Институциональное сопровождение военно-патриотического воспитания предполагает наличие 

организационных структур вуза, деятельность которых направлена на совершенствование военно-
патриотического воспитания и которые должны проводить планомерную и целенаправленную работу  
по организационно-методическому сопровождению  военно-патриотического воспитания студентов. 

Основной целью деятельности центра (клуба) является управление процессом военно-
патриотического воспитания в вузе, направленное на обеспечение системности в работе субъектов 
воспитательного процесса. 

Для достижения данной цели клуб должен решать следующие задачи: 
1) совершенствование системы военно-патриотического воспитания в вузе; 
2) разработка учебно-организационной и научно-методической базы военно-патриотического 

воспитания; 
3) мониторинг эффективности военно-патриотического воспитания; 
4) информационное сопровождение системы военно-патриотического воспитания. 
Решение первой задачи предполагает:  
 проведение семинаров по вопросам организации военно-патриотического воспитания; 
 организацию бесед, лекций, встреч с привлечением специалистов в области физической куль-
туры и спорта, подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах; 

 проведение военно-спортивных игр, организацию секций по видам спорта; 
 пропаганду духовных национальных проектов. 
Семинары для ППС вуза по вопросам организации военно-патриотического воспитания должны 

способствовать проведению научно обоснованной организационной деятельности по созданию усло-
вий для эффективного военно-патриотического воспитания студентов, совершенствованию социаль-
но-педагогической составляющей военно-патриотического воспитания. Цель проведения семинаров 
— помогать развитию практики военно-патриотического воспитания в вузе. Данные семинары долж-
ны также способствовать взаимодействию  между специалистами, осуществляющими работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, планированию работы и обмену опытом в этом на-
правлении. 

Организация бесед, лекций, встреч с привлечением специалистов в области физической культу-
ры и спорта, подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах будет способство-
вать формированию у студентов высокого патриотического сознания, воспитанию готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины,  про-
паганде массового спорта и спорта высших достижений, а также активному использованию героиче-
ских достижений казахстанского народа. Предметом обсуждения и пропаганды должен быть, к при-
меру, олимпийский триумф Казахстана, который, как отметил Президент страны Н.А.Назарбаев, еще 
более сплотил наш народ, показал великую силу патриотизма [2]. В качестве ключевых моментов 
в воспитании подрастающего поколения Глава государства определяет приверженность таким высо-
ким ценностям, как честь, верность долгу, порядочность, созидание во имя процветания нашей Роди-
ны, требовательность в отношении себя, честность в отношении окружающих, верность в отношении 
страны.  

Проведение военно-спортивных игр, организация секций по видам спорта должны быть направ-
лены на развитие творческих и физических способностей студентов, на формирование здорового об-
раза жизни. Физическая подготовка является не только источником бодрости и оптимизма, но и фор-
мой организации рационального использования свободного времени. Участие в спортивных играх 
способствует формированию у обучающихся волевых качеств, способности преодолевать трудности, 
корпоративного духа, целеустремленности. 

Обретение Казахстаном независимости актуализировало задачу воспитания патриотизма как 
важнейшей социальной ценности. Патриотизм как социальное качество формируется всей окружаю-
щей средой, в том числе образовательной. Его сформированность является духовной основой обще-
ства. В программе военно-патриотического воспитания должна найти отражение пропаганда таких 
духовных национальных проектов, как патриотический акт «Мəңгілік ел», масштабный проект Ас-
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самблеи народа Казахстана «Большая страна – большая семья», национальный проект укрепления 
гражданской идентичности «Менің елім» и др. Для многонационального Казахстана идеи «Мəңгілік 
ел» и других названных выше проектов особенно важны, так как они объединяют людей разных на-
циональностей, проживающих в Казахстане, способствуют формированию казахстанской идентично-
сти, создают условия для формирования целостной гражданской общности. 

Вторая задача связана с разработкой учебно-организационной и научно-методической базы во-
енно-патриотического воспитания. Учебно-организационное обеспечение предполагает разработку 
Программы военно-патриотического воспитания вуза, Положения о центре (клубе) военно-
патриотического воспитания, текущего плана работы клуба, методических рекомендаций по исполь-
зованию конкретных форм и методов организации военно-патриотического воспитания и других до-
кументов, регламентирующих реализацию военно-патриотического воспитания в конкретном вузе. 

Научно-методическое обеспечение военно-патриотического воспитания включает разработку 
новых учебных курсов, создание его методической базы, включающей учебные пособия, практику-
мы, а также мультимедийных ресурсов: электронных обучающих программ, презентаций, видео- или 
кинотеку, т.е. базу художественных фильмов соответствующей тематики или фрагментов из фильмов 
и методических рекомендаций по их использованию в учебном процессе в рамках изучения конкрет-
ной дисциплины. Развитию у студентов интереса к истории страны и спорта будет способствовать 
изучение таких элективных курсов, как история физической культуры и олимпийского образования, 
история военно-спортивного воспитания в Казахстане, военная история и военное законодательство, 
технология организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и т.д.  

Научно-методическое обеспечение включает также научно-исследовательскую работу, направ-
ленную на изучение проблем военно-патриотического воспитания, разработку научно обоснованных 
рекомендаций по его реализации.  

Решение третьей задачи должно быть направлено на выявление эффективности системы военно-
патриотического воспитания. Данный мониторинг должен включать оценку результативности отдель-
ных военно-патриотических мероприятий, а также оценку управления всей системой военно-
патриотического воспитания в вузе и ее составными частями. Для проведения предлагаемого монито-
ринга необходимо разработать критерии эффективности военно-патриотического воспитания в вузе. 

Четвертая задача предполагает информационное сопровождение военно-патриотического вос-
питания, связанное с необходимостью широкого освещения деятельности вузов по формированию 
казахстанского патриотизма, по пропаганде национальных идей и проектов как в средствах массовой 
информации, так и средствами наглядной агитации. Наряду с освещением конкретных мероприятий, 
соревнований, акций, форумов, целью которых является содействие формированию у молодежи чув-
ства казахстанского патриотизма и гражданственности, важное значение имеет выступление ученых, 
педагогов, представителей государственных органов. 

Таким образом, в качестве механизма, обеспечивающего эффективное функционирование сис-
темы военно-патриотического воспитания студенческой молодежи в вузе, может быть специальный 
центр (клуб), деятельность которого должна быть направлена на формирование казахстанского пат-
риотизма. В настоящее время в вузах республики функционируют различные молодежные объедине-
ния, которые дают студенческой молодежи широкие возможности участия в реализации социальных 
проектов.  

Примером такого центра в КарГУ им. Е.А.Букетова может служить военно-спортивный клуб 
«Жас Сұнқар», который осуществляет в рамках университета физкультурно-оздоровительную дея-
тельность. Данный клуб создан в целях содействия военно-патриотическому, физическому и нравст-
венному воспитанию студентов и призван формировать у его членов сознательное и ответственное 
отношение к вопросам личной и общественной безопасности, вырабатывать практические навыки и 
умения действовать в ситуациях экстремального и криминогенного характера, содействовать патрио-
тическому формированию взглядов, а также положительному отношению к здоровому образу жизни. 
В соответствии с планом военно-спортивного клуба «Жас Сұнқар» проводятся различные мероприя-
тия: спортивные соревнования по разным видам спорта, конкурсы-викторины патриотической на-
правленности, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-афганцами и военно-
служащими Карагандинского гарнизона внутренних сил РК. Члены военно-спортивного клуба актив-
но привлекаются к волонтерской деятельности: участие в восстановлении населенных пунктов, по-
страдавших от наводнений, в мероприятиях по благоустройству города в рамках национального про-
екта «Жасыл ел», посещение детских домов и др. Ежегодное увеличение членов данного клуба (член-
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ство добровольное), массовость проводимых мероприятий и их популярность как среди студентов, 
так и среди преподавателей свидетельствуют об эффективности деятельности военно-спортивного 
клуба «Жас Сұнқар». В целом, как показал анализ, работа клуба способствует формированию у сту-
дентов чувства патриотизма, коллективизма, ответственности, дисциплинированности, обеспечивает 
их физическое развитие. 

Вместе с тем необходимо расширять деятельность таких клубов и не сводить их работу к прове-
дению военно-спортивных мероприятий. Данные клубы должны обеспечивать институциональное 
сопровождение военно-патриотического воспитания, а также его организационно-методическое 
обеспечение. 
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Əскери-патриоттық тəрбие жүйесінің  
ұйымдастырушы-педагогикалық шарттары 

Мақала жоғары оқу орнында əскери-патриоттық тəрбие жүйесіндегі ұйымдастырушы-педагогикалық 
шарттар мəселесін дамытуға арналған. Көрсетілген анықтама бойынша ұйымдастырушы-
педагогикалық шарттар институционалдық қолдау көрсете отырып, университеттің 
ұйымдастырушылық құрылым қызметі студенттерге əскери-патриоттық тəрбие жүйесін тиімді тетігі 
жұмыс істеуін, оның оқу-əдістемелік тұрғыдан толықтылығын қамтамасыз етеді. 

 

N.R.Ramashov 

Organizational and pedagogical conditions of  
military-patriotic education 

 
This article describes issues of developing suitable organizational and pedagogic conditions for military train-
ing and patriotic upbringing of students. In accordance with suggested definition of organizational and peda-
gogic conditions it includes institutional support, that means organizational set-up of university which aims at 
creating a mechanism that provides effective functioning of military training and patriotic upbringing of stu-
dents and its academic support. 
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La formation des mots savants en français 

La présente étude  est consacrée à la formation des mots savants en français à partir des préfixes issus du latin 
et du grec. Au cours des siècles,  l´évolution des langues, surtout du lexique, se montre comme un phénomène 
essentiel, commun pour toutes les langues.  L´évolution de chacune des langues est influencée par l´histoire 
de ses locuteurs, par  des événements sociaux, culturels, géopolitiques. Il est bien utile de connaître  tous ces 
phénomènes  pour se rendre compte des éléments influençant  la création des mots nouveaux et des idiomes.  

Mots clés: lexicologie, l´origine des mots, évolution, le phénomène, affixation, préfixes,  création,  des mots 
savants, linguistique, composition savante, formation.  

 

Introduction 

De nombreux  chercheurs et grammairiens ont consacré leurs travaux à la recherche de l´ évolution 
linguistique depuis les origines  jusqu´aujourd´hui, cherchant  des racines linguistiques communes et des 
phénomènes contribuant à la diversification des langues. On peut citer par exemple Merritt Ruhlen cherchant 
les superfamilles de langues provenant d´une langue originelle parlée par les populations africaines il y 
a 8000 ans avant leur sortie d´Afrique, ou Christophe Migeon, qui trouve une forte corrélation entre les gènes 
et les familles linguistiques, Marie-Amélie Carpio qui réfléchit sur l´héritage indo-européen et son influence 
sur le grec ancien, et sur la langue française. Il est intéressant de connaître l´étude de Karine Jacquet  sur 
l´évolution des langues slaves et l´emprunte du français aux langues slaves. On peut également citer Marie-
Cathérine Mérat et son hypothèse présentée dans son étude neurobiologique sur le langage basé sur trois  
sons universels, liés à l´évolution de notre système auditif pendant des centaines de millions d´années et 
finalement le principe de l´évolution culturelle du langage  due à son adaptation  au cerveau humain [1; 96]. 

Au fil des siècles, la langue française a bien évolué. Certains mots ont disparu, d'autres ont été créés. 
Cette évolutionet transformation va se perpétuer et fait de la langue un moyen de communication  «vivant » 
[2; 67]. 

C´est la lexicologie qui étudie les mots et les présente du côté de leurs origines (étymologie) ou du côté 
de leurs formations (affixation). Le français, de même que de nombreuses langues européennes, viennent 
surtout du latin, mais aussi du grec et d'autres langues, telles  comme le francique et le celtique. 

L´affixation comme moyen de formation de mots 

D´après certains linguistes, comme A.Barlézizian, H.Bonnard, A.Martinet et d´autres, la  formation des 
mots en français est définie  comme l’ensemble de processus morphosyntaxiques permettant la création 
d’unités nouvelles à partir de morphèmes lexicaux. La création des unités lexicales se réalise à l’aide de 
l´affixation (préfixation, suffixation, dérivation parasynthétique) [2; 112]. 

Dans la présente étude on se focalise à la présentation des unités lexicales à l´aide de l´affixation qui 
consiste à créer des mots nouveaux par l’adjonction de préfixes d´origine latine ou grecque à un radical. Ce 
procédé de formation se montre très productif dans le français contemporain, notamment dans la langue 
savante. On distingue les préfixes dans la composition populaire et dans la composition savante qui utilise 
des éléments latins et des éléments grecs. Des mots composés, empruntés du latin et du grec, ont été 
transportés en français sans autre modification qu´une terminaison francisée. Par exemple  le mot latin 
benevolus a été transporté et modifié en français en bénévole . Pareil pour les mots issus du grec. Par 
exemple le mot grec akrostixos est devenu en français acrostiche (Un acrostiche est un poème, ou une 
strophe, dont les lettres initiales lues dans le sens vertical donne un nom ou un mot clef) [3; 104]. 
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La préfixation  

D´après «Larousse, dictionnaire du français», on peut définir un préfixe «comme affixe qui se place 
devant un mot base pour constituer avec lui un nouveau mot, appelé dérivé. Á la différence du suffixe, le 
préfixe ne modifie pas  la cathégorie gramaticale  du mot base. Par exemple: faire-refaire».   

Autrement dit, il s´agit d´un morphème qui précède le radical (ex.: naître - renaître). Les préfixes sont 
sémantiquement moins spécialisés que les suffixes, c’est pourquoi le même préfixe peut se joindre à des 
radicaux appartenant aux différentes parties du discours. Par exemple le préfixe pré- peut s’ajouter aux 
verbes, aux substantifs et aux adjectifs simultanément, par exemple: prédire, prépayer, préavis, 
préfinancement, précuit, préélectoral, etc. 

Composition savante   

En français la composition savante utilise des éléments latins et grecs. Des mots composés, empruntés 
du grecs et du latin, ont été transportés en français sans autre modification qu´une terminaison francisée. On 
peut trouver quelques exemples comme bénévole (lat. benevolus), aqueduc (lat. aquaeductus) [4; 27]. 

La préfixation est productive surtout dans la formation des verbes, des substantifs et des adjectifs. Un 
grand nombre de préfixes savants sont d´origine latine ou grecque comme par exemple [5]: anti-, extra-, pro-, 
ré-, sub-, trans-, super-, vice-, etc.  

Les préfixes d´origine  latine 

Parmi les  préfixes savants d´origine latine, il y a certains préfixes en composition avec des  mots 
couramment utlisés dans la langue contemporaine:  

Ab- (pour exprimer l´idée d´éloignement): abstinence, abdiquer, 
Anté-, anti-: (surtout dans les mots empruntés): antécédant, antibiotique, antipoison, antiseptique, 

antivirus, antidose, anticellulite, antichoc, antidater...  
circum-, circon- (lat. circum , fr. autour). On les trouve  dans quelques mots d´emprunt et savants : 

circonlocution 
co - , com- con- : (lat.cum) (pour marquer  adjonction): coassocié, cohabiter, coprésident, 

compatriot .comporter, composer, commémoration, concentrer, concitoyen, confédération, ... 
contre- :  contravis, contredire, contrepoids, ... 
dé-, dés- :  décourager, désaccord, désagréable, désinfecter,...  
dis- :     (pour indiquer  séparation, négation): discréditer, disharmonie, disparaître, disproportion, ... 
ex- (fr. hors de): exciter, exclure, expatrier,  
se place souvent devant un nom de profession : ex-ministre, ex-député... 
extra- (fr. en dehors): extra-terrestre, extraparlementair, extraconjugal,  extraordinaire,... 
in-, im : (pour marquer négation): inacceptable, inachevé, incapable, inconscient,impardonnable, 

impossible, impatient,... 
inter- :  interactif, international, interposer,...  
intra- (fr.au-dedans):  intracommunautaire, intramoléculaire,intraveineux,... 
juxta-(fr.auprès de): juxtaposer, juxtalinéaire... 
mini- (fr.le plus petit): dans la langue de la mode, de la publicité : mini-jupe, mini-rail... 
maxi- : (fr. le plus grand)maxi-qualité... 
post- (fr. aprés): postcommunion, postcommunisme, postdater, postdoctoral, postscolaire,... 
pluri- (fr. nombreux): pluriculturel, pluridisciplinaire, plurilingue,...  
pré- (fr. en avant, devant):  préhistorique, prépaiement, présélection,... 
pro-(fr.en avant): projeter, proposer... 
re-, ré-, r- (fr. répétition, en arrière, renforcement): recommander, recommencer, reprendre, reproduire, 

reprogrammer, réagir, réarmer, réunir ;  rajouter, rapprocher, remplir, retourner...  
sou-, sous- : soulever, souligner, sous-estimer, soutenir,... 
sub- (fr.sous): subconscience, subdiviser, subtropical,... 
sur-, super- (fr.au-dessus):  surconsommation, surdose, surévaluation, superstar,  
trans- (fr.au-delà) : transatlantique, transporter ; transposer,... 
ultra- (fr.outre, au-delà, pour indiquer l´exagération): ultramoderne, ultrasensible, ultraviolet,... 
vice- (fr.à la place de): vice-président... 
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Les préfixes d´origine grec 

Parmi les  préfixes d´origine grec, on ne va  citer que les préfixes les plus courants en composition des 
mots  savants, couramment utlisés dans la langue contemporaine:  

aéro- (fr.air): aérogare, aérodrome... 
archéo- (fr.ancien): archéologie 
auto- (fr.soi-même): autobiographie, autodéfense, autoformation, autoportrait, ... 
biblio- (fr.livre): bibliophile... 
bio- (fr.vie): biologie, biographie... 
chromo- (fr.couleur): chromosphère 
chrono- (fr.temps): chronométre, chronologie... 
cosm(o)- (fr.monde): cosmonaute, cosmopolite 
crypto- (fr.caché): cryptogame 
dactylo-(fr. doigt): dactylographie 
démo- (fr.peuple): démographie 
dynamo- (fr. force): dynamométre 
géo- (fr.terre): géologie 
hélio- (fr. soleil): héliothérapie 
hémo- (fr.sang): hémophilie 
hippo- (fr.cheval): hippodrome 
homéo- (fr.semblable): homéopathie 
iso- (fr.égal): isotherme 
litho- (fr.pierre): lithographie 
macro- (fr.long): macropode 
mégalo-(fr.grand) : mégalomanie 
métro- (fr.mesure): métronome 
micro-(fr.petit): microscope 
mono- (fr.un seul): monographie, monothéisme 
morpho-(fr.forme) :morphologie 
nécro- (fr.mort): nécrophage 
néo- (fr.nouveau): néologisme 
néuro-(fr.nerf) : néurologie 
ophtalmo- (fr.oeil): éphtalmologie 
ortho- (fr. droit): orthopédie 
paléo- (fr.ancien): paléolithique 
pan- (fr.tout): pangérmanisme 
patho-(fr.maladie): pathologie 
péd(o)- (fr. enfant): pédiatrie 
phil(o)- (fr.ami): philharmonique 
phono- (fr.son, voix): phonographe 
photo- (fr.lumière): photographie 
pneum- (fr.souffle): pneumatologie 
poly- (fr.plusieurs): polyclinique, polyculture, polytechnique 
prot(o)- (fr.premier): prototype 
pseudo- (fr.faux): pséudo-prophète 
psych- (fr.âme): psychiatre 
pyro- (fr.feu): pyrogravure 
rhin- (fr.nez): rhinoplastie 
techno- (fr.science, art):technologie 
télé- (fr.loin): télégraphe, téléphone, télépathie, télévision 
thermo- (fr.chaleur): thermomètre 
top(o)- (lieu): toponymie, topologie 
typo- (fr.caractère): typographie 
xéno- (étranger): xenophobe 
xylo- (bois): xylophone,  
zoo- (animal): zoolâtrie 
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Synonymie et antonymie dans la cathégorie de préfixes 

Dans la cathégorie de préfixes il y a le phénomène de synonymie ou d´antonymie. Comme exemple de 
synonymie on peut citer quelques préfixes comme:  

 hyper- et sur- sont synonymes (ils marquent l’excès dans les mots hypersensible ou surpeuplé;  
bi- et di- (ils expriment la dualité) dans le mot bipède (celui qui a deux pieds) et diptère (celui qui a 

deux ailes), bilingue (celui qui parle deux langues);  
multi- et pluri- sont synonymes dans les mots multiculturel et pluriculturel, etc. 
Il y a d´autres préfixes qui servent à créer des antonymes. Pour illustration citons quelques exemples:  
embarquement — débarquement,   
hypertension — hypotension,  
plurilingue — monolingue,  
polyvalent — monovalent. 

Conclusion 

On  peut former des mots  français par composition, en associant des mots ou morphèmes  français, 
grecs ou latins. Par exemple  le mot hydrophile est composé des mots grecs hydro («eau») et phile («aimer»). 

L'essentiel de l'étymologie est de connaître l´origine des mots, de trouver son histoire, souvent liée à 
l´époque, la société et des événements.  Quand on cherche les dérivés d'un mot, on cherche à partir du radical 
mais, les nouveaux mots sont souvent formés à l'aide de préfixes ou de suffixes. On appelle  famille de mots 
l´ensemble des mots qui peuvent se grouper autour d´un radical commun d´où ils ont été tirés par la 
dérivation où par la composition. Par exemple: paysan, paysagiste, dépayser, dépaysement...ou bien chaud, 
chauffer, rechauffer, chauffage,  chaleur, chaudière... [6; 24]. Du point de vue  didactique il est plus  facile 
de créer des mots,  si on connaît les préfixes productifs. Ceux-ci  servent de moyens  pour la formation des 
derivés, des familles de mots et ainsi on enrichit  son vocabulaire . 
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Е.Мелушова, Б.К.Аязбекова 

Француз тіліндегі ғылыми терминдердің құрастырылуы 

Мақала латын жəне грек тілдерінен шыққан префикстердің негізінде қалыптасатын ғылыми термин-
дерге арналған. Авторлардың пікірінше, көп ғасырлық тілдер эволюциясы, əсіресе лексика барлық 
тілдердегі негізгі жəне жалпы құбылыс болып табылады. Əр тілдің дамуы, яғни, тіл иелері мен 
əлеуметтік, мəдени жəне геосаяси оқиғалар ықпалы мен тарихымен тікелей байланысты болды. 
Сонымен қатар барлық құбылыстар — жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің қалыптасуына əсер ететін 
элементтердің пайда болуына себепші.  

 

Е.Мелушова, Б.К.Аязбекова 

Образование научных терминов во французском языке 

В данном исследовании рассматривается вопрос о формировании научных терминов во французском 
языке на основе префиксов латинского и греческого происхождения. По мнению авторов многовеко-
вая эволюция языков, (в частности, их лексики) является главным и общим феноменом для всех язы-
ков. Эволюция каждого языка находилась под влиянием истории его носителей, общественных, куль-
турных и геополитических событий. Авторы отмечают необходимость также знать, что все эти явле-
ния обусловливают элементы, влияющие на создание новых слов и идиом. 
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Психолого-лингвистические особенности использования  
дидактических игр на уроках иностранного языка 

на младшей ступени обучения 

Статья рассматривает психолого-лингвистические особенности использования дидактических игр 
в начальной школе на уроке иностранного языка. В работе авторы затрагивают проблему обучения 
иностранному языку в начальной школе, пути формирования и совершенствования коммуникативно-
речевых навыков и умений младших школьников посредством использования дидактических игр 
с учетом их психологических особенностей развития. Изучены и проанализированы труды ученых-
психологов и методистов по проблеме исследования, на основе которых делаются выводы об эффек-
тивности применения дидактических игр в обучении иностранному языку в начальных классах. В за-
ключение авторы приходят к выводу о том, что использование дидактической игры способствует 
повышению мотивации к изучению иностранного языка, позволяет превратить урок в плодотвор-
ное, увлекательное занятие. 

Ключевые слова: дидактическая игра, иноязычные коммуникативные умения, игровая деятельность, 
игровые ситуации, дидактическая задача, учебная задача, умственное развитие, развитие психических 
процессов, психологические особенности развития младших школьников, младший школьный воз-
раст, начальная школа, иностранный язык, естественная коммуникация, речевые умения, лексико-
грамматические навыки. 

 
Как считают ученые-психологи и методисты, оптимальным и благоприятным временем для обу-

чения младшего школьника иностранному языку считается его ранний возраст [1, 2]. В этот период 
он делает для себя новые открытия, неведомые ему ранее, активно проявляет интерес ко всему тому, 
что окружает его в мире. Именно этим, на наш взгляд, постулируется мнение о целесообразности 
обучения иностранному языку в начальной школе. На начальном этапе обучения в средней школе 
закладываются основы иноязычной коммуникативной компетенции, существенные и достаточные 
для их последующего развития и совершенствования в курсе изучаемого языка. Чтобы заложить ос-
новы иноязычных коммуникативных умений и навыков, требуется довольно продолжительный срок, 
потому как учащимся необходимо с первых шагов ознакамливаться с изучаемым языком как средст-
вом общения. Это значит, что они должны учиться понимать иноязычную устную речь на слух (ауди-
рование); правильно формулировать свои мысли средствами изучаемого языка (говорение); понимать 
иноязычный текст при его прочтении (чтение); научиться пользоваться графикой и орфографией 
иностранного языка при выполнении письменных работ, нацеленных на овладение чтением и устной 
речью, уметь письменно излагать свои мысли (письмо). Если найти верные приемы, подходы и мето-
ды, обучение из непростого и утомительного занятия может воплотиться в любознательное путеше-
ствие в мир неведомого языка. 

Одним из приемов в обучении иностранному языку младших школьников является дидактиче-
ская игра. Детство без игры и вне игры неполноценно (противоестественно). Лишение ребенка игро-
вой практики — это лишение его жизненно важного источника развития в целом. Для детей игра — 
это часть жизни, где они могут проявить свою фантазию, смекалку, развить способность к воображе-
нию, изобретательности, делать домыслы, предположения, полученные на основе их собственной ин-
туиции.  

Известный педагог А.С.Макаренко в своих педагогических трудах отмечал, что детская игра за-
нимает главное место в жизни ребенка — такое же место, какое у взрослого занимает его сфера дея-
тельности, работа, служба. Каким ребенка мы видим в игре, таким в большинстве случаев он будет 
в своей работе. Ввиду этого воспитание младшего школьника как будущего деятеля в первую очередь 
должно происходить в игре [3]. 

По определению М.Ф.Стронина, игра является формой деятельности в условиях ситуаций, на-
правленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенст-
вуется самоуправление поведением [4]. Психологические механизмы игровой деятельности опирают-
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ся на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределе-
нии, саморегуляции и самореализации. 

Значительный вклад в развитие теории игры внесла Н.К.Крупская, отмечавшая жизненно важное 
значение игры для детей. В одной из своих работ она писала, что игра для них — и учеба, и труд, и 
серьезная форма воспитания. Игра — это путь познания окружающего мира [5]. 

По мнению писателя Ю.Нагибина, игра как явление культуры обучает, воспитывает, развивает, 
социализирует, развлекает, дает отдых. Значимость детской игры проявляется в том, что она позволя-
ет выявить характер ребенка, его мировоззрение и идеалы. 

В течение многих веков ученые пытались проникнуть в тайну возникновения игры. Проблема 
игры зародилась как составная часть решения проблемы свободного времени и досуга людей в связи 
с социальным, экономическим, культурным и религиозным развитием общества. 

Разработка общей теории игры берет свое начало из трудов Шиллера и Спенсера. Значимый 
вклад в развитие данной теории внесли такие зарубежные психологи, как Фрейд, Пиаже, Штерн, 
Дьюи, Фромм, Хейзинга. В российской психологии и педагогике теорию игры разрабатывали 
К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, Г.В.Плеханов, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Н.К.Крупская, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.С.Мухина, А.С.Макаренко и другие. 

Чтобы проанализировать особенности игровой деятельности ребенка прежде всего следует уг-
лубиться в суть, содержание, значение игры для него. Лишь тогда сущность и особенности игры рас-
кроются в своем действительном внутреннем содержании. Несмотря на тот факт, что суждения 
об истинной роли психологии и значении игры противоречивы и многомерны, тем не менее в любой 
игре заложены человеческой практикой те «опоры», которые обусловливают ее роль в жизни ребен-
ка, ее смысл и назначение [6]. 

Согласно психологической классификации игр Л.С.Выготского как деятельности игры подраз-
деляются на: 

 подвижные, которые связаны с выработкой умения перемещать себя в среде и ориентировать-
ся в ней; 

 строительные, связанные с работой над материалом, учат точности и верности движений; вы-
рабатывают ценные навыки, разнообразят и умножают наши реакции; 

 условные, которые возникают из чисто условных правил, связанных с ними действий и орга-
низуют высшие формы поведения [7]. 

Психологи и педагоги указывают на тот факт, что, в первую очередь, в игре вырабатывается 
способность к воображению, образному мышлению. Вот почему игра является весьма легким и 
наикратчайшим путем постижения окружающей действительности. В процессе игры ребенок создает 
свой воображаемый и надуманный мир, подобный окружающей действительности, который позволя-
ет ему выйти за ее границы, что в реальной жизни может быть для него недопустимым [2]. 

Игра помогает осуществить переход на усвоение нового языка. Помимо того, что она организует 
учебный процесс в занимательной и интересной для детей форме,  она является подобием языковых 
упражнений для учителя, при помощи которых развиваются навыки всех видов речевой деятельно-
сти. Достаточно продолжительное время предназначением школьного обучения было развитие навы-
ков и умений. На сегодняшний день актуален тип личности, владеющий такими компетенциями, как 
социальная толерантность, коммуникативная, информационная, а также компетенции, реализующие 
желание учиться всю жизнь. В результате проведенных исследований было установлено, что игра 
характеризуется такой особенностью, как универсальность [4]. Это проявляется в возможности при-
менения игровых подходов в обучении с адаптацией к различным целям и задачам. Игровые действия 
выполняют множество функций в процессе становления младшего школьника, упрощают учебный 
процесс, способствуют усвоению прибавляющегося с каждым годом материала и постепенно помо-
гают развить необходимые компетенции. 

Игровые задания развивают у учащихся одновременно навыки устного и письменного общения. 
Игры вызывают большой интерес и желание у учащихся учиться дальше, формируют умение само-
стоятельно решать поставленную проблему, организовывать свою деятельность, давать собственную 
оценку и самооценку, умение сравнивать, сопоставлять, классифицировать, отличать главную ин-
формацию от второстепенной, использовать вспомогательный материал. В процессе применения игр 
современный школьник систематически овладевает основными компетенциями (толерантностью, 
социальной, коммуникативной, информационной и компетенцией, реализующей желание учиться 
всю жизнь). 
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Введение в учебный процесс игр и игровых операций развивает когнитивный интерес и актив-
ность учащихся, снимает усталость, позволяет удерживать внимание, создает у детей хорошее рабо-
чее настроение, помогает справиться с трудностями в освоении учебного материала. Всякого рода 
игровые ситуации, при помощи которых решается та или иная умственная задача, подкрепляют и 
усиливают интерес детей к учебному предмету, к познанию ими окружающего мира. 

Средства слуховой, зрительной, двигательной наглядности, познавательные вопросы, логиче-
ские загадки, задачи-головоломки благоприятствуют активизации мыслительной деятельности. 

Одним из подходов, вызывающих заметный интерес у детей по отношению к учебному процес-
су, наравне с другими методами и приемами, применяемыми на занятиях, является дидактическая 
игра. Еще великий русский педагог К.Д.Ушинский предлагал вносить составляющие занятости — 
игровые элементы в учебную работу учащихся в целях более эффективного процесса познания. Пре-
обладание игровой деятельности на уроке оптимизирует учебный процесс. К тому же искусно разра-
ботанная игра является неотъемлемой частью учения. 

Значительное количество дидактических игр содержит в себе воспитательные задания, игровые 
правила, вопросы, логические задачи и их решение, побуждение к действию, к примеру: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Отвечай сразу!», «Да или нет?», «Отгадай-ка!», «Собери мозаику!» 
и так далее.  

Содержание учебных игр предоставляет возможности для закрепления пройденных правил 
в рамках коммуникативных, ситуативных упражнений на практике, повторения полученных знаний 
в новых связях словосочетаний и предложений, что позволяет более углубленно освоить изученный 
материал. 

Рассматривая значимость дидактической игры, необходимо отметить, что она должна быть не 
только видом деятельности, где ребенок может получить знания и умения, но и служить средством 
его общего развития [8]. Однако некоторые педагоги считают необоснованным расценивать дидакти-
ческие игры исключительно как способ умственного развития, способ развития когнитивных психи-
ческих процессов. Вместе с тем дидактические игры являются еще и игровой моделью обучения, ко-
торая максимально плодотворно используется на начальной ступени обучения – в младшем школь-
ном возрасте.   

Н.А.Тарасова и А.К.Виноградов выделяют следующую классификацию дидактических игр, воз-
можную для использования в обучении иностранным языкам детей младшего школьного возраста: 

 игры-путешествия;  
 игры-поручения; 
 игры-предположения; 
 игры-загадки; 
 игры-беседы [9]. 
Игры-путешествия. Они зажигают радость в глазах детей, побуждают к активному участию в 

развитии сюжета игры, обеспечивают их разнообразием игровых действий, вызывают желание изу-
чить правила игры и извлечь из этого пользу: найти решение задачи, чему-то научиться. Миссия иг-
ры-путешествия заключается в усилении впечатления, раскрытии познавательного содержания в со-
единении с игровой деятельностью, обращении внимания детей на то, что их вблизи окружает. Такой 
вид игр способствует обострению внимания, проницательности, наблюдательности, постижению иг-
ровых задач, помогает преодолеть трудности и добиться успеха. 

Игры-поручения. Они содержат в себе простые действия с предметами, игрушками, словесные 
поручения, например: «Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) красного цвета», «Разложи 
кубики по величине», «Достань из сундучка предметы круглой формы». 

Игры-предположения. «Что было бы, если…?» или «Что бы я сделал…?», «Кем бы хотел быть и 
почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Содержание игры состоит в том, что перед детьми ста-
вится цель и формируется ситуация, призывающая к осознанию дальнейшего действия. Данные игры 
стимулируют умственную деятельность детей, они учатся слушать друг друга. 

Игры-загадки. Такие игры находят свое применение при проверке знаний, смышленности. Ос-
новным преимуществом игр-загадок является логическая задача. Пути формулирования логических 
задач различны, однако все они дают импульс, необходимый  для непрерывной мыслительной дея-
тельности ребенка. Детям младшего школьного возраста нравится отгадывать загадки. Разгадывание 
загадок вырабатывает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выво-
ды. 
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Игры-беседы. Игры-беседы заключают в себе общение учителя с детьми, детей с учителем и де-
тей между собой. Подобная игра прививает умение слушать вопросы и ответы, умение концентриро-
вать внимание на главном предмете разговора, делать дополнение к сказанному, выражать свою точ-
ку зрения. 

Основной замысел дидактической игры состоит в разрешении учебной задачи, заданной учени-
кам в игровой форме. Игра учит их самостоятельно находить и принимать решения, справляясь одно-
временно с некоторыми возникающими трудностями. Ученик воспринимает учебную задачу как иг-
ровую деятельность, что способствует усилению его интеллектуальной активности. 

Исходя из содержания дидактических игр, можно выделить следующие требования к ним: 
 в дидактической игре необходимо присутствие заданий, полезных для интеллектуального ста-
новления детей и их воспитания; 

 дидактическая игра должна содержать в себе логическую задачу, решение которой нуждается 
в умственном осмыслении, преодолении определенных трудностей; 

 в дидактической игре обязательно наличие поучительности в сочетании с увлекательностью, 
шуткой, юмором; 

 игра должна служить стимулом повышения внутренней мотивации учения. Интерес к игре вы-
зывает у младших школьников активную познавательную деятельность, делает процесс вы-
полнения задачи относительно легким. Игра должна быть основана на ситуации, приближен-
ной к реальной ситуации общения; 

 игра должна быть принята всей группой. 
В дидактической игре развитие ощущений и восприятий ребенка протекает в неразделимой свя-

зи с развитием у него процессов мышления и умения выражать свои мысли словами. Для того чтобы 
решить игровую логическую задачу, нужно уметь отличать одни свойства предметов от других, на-
ходить их сходство и различие, сравнивать, обобщать, делать выводы. Благодаря этому вырабатыва-
ется способность к суждениям, логическому умозаключению, умению практиковать свои знания 
в различных ситуациях. Такое становится возможным, если у детей имеется четкое представление 
о предметах и явлениях, которые входят в содержание игры. 

Посредством игры и в игре прогрессивно развивается осознание ребенком грядущих перемен, 
условий жизни, взаимоотношений с ровесниками и со старшими; формируются внутренние особен-
ности личности, необходимые в дальнейшем будущем. В дидактической игре приобретаются такие 
качества личности, как ответственность, самостоятельность, предприимчивость, дисциплинирован-
ность; развиваются творческий потенциал, умение совместно выполнять работу. Дидактические игры 
целесообразно использовать в зависимости от психолого-лингвистических, когнитивных особенно-
стей развития школьников. 

На всех стадиях развития школьника игра расценивается как уникальная, мотивирующая, жиз-
ненно необходимая для него деятельность. И чем старше он становится, тем больше он ощущает раз-
вивающее и воспитывающее значение игры. Жизнь ребенка начинается с детства, а детство немыс-
лимо без игры. Здесь можно вспомнить слова известного педагога С.Т. Шацкого, который называл 
игру жизненной лабораторией детства, дающей запах и атмосферу молодой жизни. 

Психологические особенности развития младших школьников указывают на то, что игра спо-
собствует непроизвольному запоминанию. Игра развивает у детей осмысленное и осознанное отно-
шение к явлениям окружающей действительности. Она представляет собой уникальное средство, ко-
торое помогает активизировать и ускорить процессы познания: внимание, мышление, память 
(Ж.Пиаже, Ф.Фребель, З.М.Истомина, Р.И.Жуковская, Л.С.Выготский, Е.И.Негневицкая, 
И.А.Зимняя). 

Каковы цели использования  дидактических игр  на  уроке  иностранного языка? Можно выде-
лить шесть основных целей, направленных на достижение поставленных задач: 

 формирование лексических и грамматических навыков; 
 развитие речевых умений (говорение, аудирование, чтение, письмо); 
 обучение умению общаться на иностранном языке (умение вести беседу, диалог, монолог 
в рамках изученной тематики); 

 развитие психических процессов (познавательных, эмоциональных, волевых); 
 усвоение нового и повторение пройденного речевого материала; 
 познание (в сфере становления собственно языка). 
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Любая дидактическая игра содержит в себе не только игровые, но и учебные задачи. Каждая из 
этих задач выполняет свою определенную функцию в обучении иностранному языку (образователь-
ную, развивающую, воспитательную). Достижение поставленных задач определяется темой и целью 
урока, в зависимости от того, чему мы хотим научить детей — каким знаниям, представлениям 
(о природе, об окружающих предметах, о социальных явлениях), т.е. какие навыки и умения должны 
при этом развиться, какие качества личности в связи с этим можно воспитать средствами данной иг-
ры (внимательность, честность, наблюдательность и др).  

Например, в известной всем игре «Поле чудес» дидактическую задачу можно сформулировать 
так: 

 усвоить лексику и повторить буквы английского алфавита;  
 развивать память, мышление, внимание, диалогическую и монологическую речь;  
 вызвать интерес к разгадыванию английских слов, воспитать терпимость. 
При отсутствии игровых элементов на уроке иностранного языка закрепление и упрочение в па-

мяти ребенка иноязычного словарного запаса осуществляется менее продуктивно и вызывает излиш-
нее умственное напряжение. Обучающая игра, включенная в учебную деятельность на занятиях по 
английскому языку, как один из основных методов обучения, непременно должна быть заниматель-
ной, простой и живой, содействовать лучшему усвоению изучаемого языкового материала и закреп-
лению ранее приобретенных знаний. 

Социальное и психологическое влияние дидактической игры на обучаемого заключается в пре-
одолении учеником боязни говорения на иностранном и родном языках, развитии его культуры об-
щения, умении вести беседу. Игра пробуждает интерес детей к стране изучаемого языка, к ее культу-
ре и традициям, к чтению зарубежной литературы. Она порождает у школьника способность само-
стоятельно находить решение проблемы, давать оценку его действиям и действиям других учащихся, 
побуждает актуализировать свои знания. 

Игровая форма обучения на уроке иностранного языка не просто организует процесс общения на 
данном языке, в лучшем случае она подводит его ближе к естественной коммуникации. Игра разви-
вает интеллектуальные способности, нравственные и волевые качества ребенка. Она является одно-
временно сложным и привлекательным занятием, требует глубокой концентрации внимания, трени-
рует память, развивает речь. Помимо способных и активных детей, в чьих глазах игровые задания 
вызывают огромный интерес, они также привлекают своей занимательностью довольно пассивных и 
слабо подготовленных учащихся, что благоприятно отражается на их степени успешности.  

Принимая во внимание возрастные психологические особенности младших школьников и ди-
дактический потенциал игры, психологи и педагоги предлагают применять игровые задания на каж-
дом занятии как способ формирования навыков понимания речи на слух и ее словесного выражения, 
использования грамматического строя языка и лексики, обучения чтению и письму. 

Дети младшего школьного возраста характеризуются такой психологической особенностью, как 
высокая подвижность, гиперактивность и в то же время быстрая утомляемость. Что касается харак-
терной особенности урока иностранного языка, на нем от ученика требуется  полная и глубокая внут-
ренняя сосредоточенность, быстрая реакция. Игра, включенная в учебный процесс, способствует по-
вышению мотивации, учету психологических особенностей учащихся данной возрастной группы и, 
соответственно, позволяет превратить урок в более плодотворное, занимательное, увлекательное за-
нятие. 

Дидактические игры создают для учащихся большие возможности для раскрытия и реализации 
их творческих способностей на уроке иностранного языка благодаря тому, что ученик работает само-
стоятельно, выбирая те языковые средства, которые являются необходимыми в ситуации; а миссия 
учителя заключается лишь в объяснении задачи ученику. 

Принимая во внимание тот факт, что интерес является лучшей формой проявления познаватель-
ной потребности учащихся к обучению, на каждом уроке необходимо отводить немного времени для 
того, чтобы дать ребенку возможность отдохнуть, расслабиться, снять умственное напряжение путем 
проведения игровой деятельности в процессе обучения иностранному языку. В процессе игры млад-
шие школьники ощущают себя легко и непринужденно, если учитывать разные психологические 
особенности развития: одаренные и слабоуспевающие дети, активные и пассивные. В ходе игры даже 
самый пассивный учащийся делает усилия выполнить задание, которое ему обычно сложно дается 
в обыденной жизненной ситуации. Это объясняется тем, что в ней нет наличия той строгой грани 
оценивания, в которой пребывает ученик с первых дней поступления в начальную школу. Вследствие 
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этого уменьшаются его тревожность, волнение, напряжение, отрицательное отношение к учебному 
предмету.  

Сколько времени выделять на игру, зависит от многих факторов: количества учеников, их ак-
тивности и эмоционального состояния, характера и условий игры, ее степени сложности, уровня под-
готовленности учащихся, конкретно поставленных целей и задач урока и т.д. Игру можно проводить 
в виде тренировочного упражнения при отработке, закреплении и повторении как ранее изученного 
материала, так и при изучении новой темы. При первичном закреплении материала игра может 
длиться в течение 15–20 минут. На последующих занятиях на игру достаточно отводить 3–5 минут. 
Здесь она одновременно выступает в качестве повторения пройденного материала и снятия умствен-
ного и физического напряжения на уроке. Дидактические игры могут быть использованы на любом 
этапе урока: в самом начале, середине или в конце. Основное правило игры состоит в соблюдении 
чувства меры, так как ее чрезмерное и длительное проведение по времени приводит к снижению ра-
ботоспособности и быстрой утомляемости учащихся, что отрицательно отражается на их общем со-
стоянии. 

Таким образом, дидактическим играм принадлежит существенная роль в процессе обучения 
иностранному языку младших школьников. Они являются залогом создания психологически благо-
приятной среды; способствуют снятию напряжения, гарантируют позитивное эмоциональное состоя-
ние. Более того, игры обучают, развивают, воспитывают, социализируют, выявляют психологические 
и физиологические, а также интеллектуальные возможности младшего школьника. 

На основе всего изложенного выше резюмируем, что использование дидактических игр 
на младшей ступени обучения не только мотивирует  интерес к изучению и овладению учащимися 
иностранного языка, но и, в большей степени, способствует их интеллектуальному, когнитивному 
развитию; расширению их общего кругозора. 
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Ү.И.Көпжасарова, Е.В.Антонцева 

Оқытудың бастапқы сатысында шет тілі сабақтарында  
дидактикалық ойындарды қолданудың  

психологиялық-лингвистикалық ерекшеліктері 

Мақалада бастауыш мектепте шет тілі сабағында дидактикалық ойындарды қолданудың 
психологиялық-лингвистикалық негіздері қарастырылды. Авторлар бастауыш мектепте шет тілін ерте 
енгізудің қажеттілігі, дидактикалық ойындарды олардың дамуының психологиялық ерекшеліктерін 
есепке ала отырып, кіші мектеп жасындағы балаларда коммуникативтік-тілдік дағдылар мен 
біліктерді қалыптастыру мен жетілдіру туралы мəселелерін қозғайды. Бастауыш сыныптарда шет 
тілін оқытуда дидактикалық ойындардың əсерлілігі туралы қорытынды жасалып, психолог-ғалымдар 
мен əдіскерлердің еңбектері жан-жақты сарапталды. Қорытындыда авторлар оқу үдерісіне енгізілген 
дидактикалық ойынның шетел тілін оқуға деген ынтаның жоғарылауына, оқушының психикалық 
дамуының айтарлықтай жоғары деңгейіне көтерілуін icкe асырумен қатар, сабақты қызықты, нəтижелі 
етуге мүмкіндік береді деген пікірге келді. 

 

U.I.Kopzhasarova, Ye.V.Antontseva 

Psycho-linguistic peculiarities of didactical games use  
with young learners at foreign language classes 

The article deals with psychological and linguistic peculiarities of the use of didactical games at an elemen-
tary school at foreign language classes. The work also raises the problem of teaching a foreign language at an 
elementary school, the way of formation and improvement of foreign language communicative skills of 
young learners by means of didactical games. The works of psychologists and methodologists on a research 
problem have been studied, on the basis of which conclusions are made on efficiency of the didactical games 
use at a junior stage of a secondary school. In conclusion the authors emphasize a big role of didactical 
games, their impact on motivation raise to foreign language study.  
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Модель формирования профессионально-творческой активности  
будущего специалиста музыкальной эстрады 

В статье представлена модель, отражающая основные ориентиры формирования профессионально-
творческой активности будущего специалиста музыкальной эстрады, в качестве которых выступают 
личностные функции сознания: мотивирующая, рефлексивная, творчески-преобразующая, функция 
обеспечения уровня духовности жизнедеятельности. Описаны структурно-содержательные компонен-
ты разработанной модели, включающие в себя целевой, содержательный и процессуальный элементы, 
которые способствуют становлению и проявлению творческих качеств личности, осознанию важно-
сти формирования профессионально-творческой активности для будущей деятельности. 

Ключевые слова: активность, творческая активность, профессионально-творческая активность, мо-
дель, модель формирования, профессиональная подготовка, специалист музыкальной эстрады. 

 
В науке под понятием «модель» понимается мысленно представляемая материализуемая систе-

ма, отображающая и воспроизводящая объект исследования и способная замещать его таким обра-
зом, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте [1]. 

Вопросам моделирования педагогических процессов посвящен ряд работ видных ученых 
(С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, Н.К.Сергеев и др.), в которых излагаются об-
щие подходы к моделированию, ученые обосновывают и доказывают необходимость применения 
методов моделирования в педагогике. 

Моделирование дает возможность представить состав любого сложного процесса на высоком 
уровне абстракции и рассматривать весь образовательный комплекс в целостных аспектах взаимодей-
ствия объектов внутри системы и вне ее действия [2; 322, 323]. В моделях организации выделяются це-
левые ориентации и базовые процессы деятельности, раскрываются возможности управления ими. 

Разработанная нами модель позволяет осуществлять подготовку специалистов в вузе искусств 
как целостный процесс, направленный на улучшение и обновление деятельности будущего специали-
ста музыкальной эстрады, обеспечивая условия для творческого совершенствования, ибо движение 
процесса представляет собой развитие по направлению к более высоким уровням целостности через 
смену функциональных состояний [3] (рис.). 

Необходимым условием моделирования процесса формирования в условиях вуза искусств про-
фессионально-творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады является опреде-
ление методологической основы исследуемого процесса. В этой связи основными теоретико-
методологическими подходами к исследованию процесса формирования профессионально-
творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады являются: аксиологический, 
который отражает роль этнокультурных и общечеловеческих ценностей в духовной жизни общества 
(отдельной личности); антропологический, который предусматривает выделение системообразующих 
внутренних характеристик личности специалиста и определяет качественное своеобразие индивиду-
ального подхода в профессиональном образовании работников искусства и культуры; социокульту-
рологический, который основан на понимании места и значения культуры, искусства в жизни каждо-
го человека и общества в целом, на понимании роли межнациональных коммуникаций, профессио-
нально-креативной культуры в становлении специалиста музыкальной эстрады. 

В качестве наиболее общих методологических оснований моделирования исследуемого процесса 
использованы системный и синергетический подходы. 

Системный подход направлен на необходимость рассмотрения процесса формирования профес-
сионально-творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады в системе становле-
ния и развития общей профессиональной культуры специалистов, во взаимосвязи с такими ее состав-
ляющими, как нравственно-духовная, интеллектуальная, методологическая, коммуникативная, ис-
полнительская, технологическая культура. Это дает возможность, с одной стороны, говорить о цело-
стности исследуемого объекта, с другой — о взаимодействии и динамике изменения составляющих 
его компонентов. 
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Рисунок. Модель формирования профессионально-творческой активности  
будущих специалистов музыкальной эстрады 
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Синергетический подход дает возможность рассматривать формирование профессионально-
творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады как непрерывный процесс, 
в определенные моменты нуждающийся в приложении внутренних и внешних усилий для решения 
возникающих противоречий. 

Основная задача профессионально-творческого образования — помочь студенту осмыслить по-
лучаемую им профессионально- значимую информацию, осознать важнейшие социальные и культур-
ные ценности как нечто личностно-значимое (ценность творчества, ценность переживания, ценность 
отношения). 

Используя ценность как ориентир повседневной жизни, будущий специалист осваивает опыт 
культуротворчества, культуросозидания, развитие которого зависит от представленного образова-
ния ценностей культуры и обеспечения возможности будущему специалисту включиться в их осо-
знание, освоение, принятие. В связи с этим сегодня нельзя ограничиваться лишь усвоением культу-
рологической информации по введенным учебным предметам, а необходимо повышение культуро-
емкости образования. 

С учетом сказанного выше разработка модели процесса формирования профессионально-
творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады в условиях вуза искусств осно-
вывалась на культурологической парадигме профессионального образования. 

Сущность и принципы культуросообразного образования всесторонне освещаются в трудах ряда 
ученых (Н.Б.Крылова, А.П.Валицкая, В.И.Слободчиков и другие). В них понятия культуросообраз-
ность трактуется как способность средствами образования выражать общечеловеческие и нацио-
нальные ценности в их взаимосвязи; соответствовать традиционным культурным образцам и созда-
вать новые артефакты; насыщать деятельность специалиста культурным содержанием, культурными 
ценностями. 

Содержание культуросообразного профессионального образования в вузе искусств обеспечива-
ется: соотнесенностью образования с особенностями разных культур (современной, культуры про-
шлых лет, национальной и мировой культуры, культуры классической и авангардной и т.д.); ориен-
тацией на духовные, нравственные ценности, сопричастностью к культуре сегодняшнего дня и обра-
щением в далекую историю. Это встречи, беседы с представителями старшего поколения, включение 
в культурно-исторический контекст эпохи. 

Методология педагогических исследований располагает представлениями о структуре модели-
руемого объекта. Ученые В.И.Журавлев, В.В.Краевский, В.А.Сластенин и другие сходятся во мнении 
о том, что целостное описание педагогической модели должно включать в себя целевой, содержа-
тельный и процессуальный элементы. Являясь симультанным, пространственным образованием, мо-
дель не может передать все подробности будущего реального результата и охватывает только его 
общие контуры. В этой связи предлагаемая модель формирования профессионально-творческой ак-
тивности будущих специалистов музыкальной эстрады включала в себя целевой, содержательный и 
процессуальный элементы. 

Целевой элемент модели разрабатывается с учетом требований профессии артиста эстрады и за-
просов самой личности в сфере образования. Цель формирования профессионально-творческой ак-
тивности определяется нами путем достижения студентами различных уровней проявления внутрен-
ней мотивации, развития рефлексии, раскрытия творческих возможностей личности студента, разви-
тия потребности в самообразовании. 

Содержательный элемент модели включает в себя содержание знаний, которые отвечали бы 
требованиям повышения профессионально-творческой активности будущего эстрадного музыканта. 
Такое содержание, наряду с государственным стандартом, должно включать личностное саморазви-
вающее начало. 

Процессуальный элемент является непосредственным продолжением и дополнением содержа-
тельного. В соответствии с положениями концепции личностно-ориентированного образования со-
держание неразрывно связано со средствами его представления. Вне процесса содержание не реали-
зуется. 

Достижение целей предполагает реализацию системы принципов. В контексте проектируемой 
модели, способствующей развитию профессионально-творческой активности личности, ориентирами 
выступают ряд принципов, которые способствуют появлению личностного смысла. Для реализации 
данных принципов используется различная методика (диалог, деловая игра и «творческие задачи» 
и т.д.). Они предоставляют студентам образовательного процесса возможность самореализации 
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в творчестве. Данная методика придает деятельности личностную значимость, вследствие чего лич-
ность приобретает опыт рефлексии, критичности и т.д. 

Проектируемая модель должна отразить основные ориентиры развития профессионально-
творческой активности студента, а значит, создать педагогические условия для их развития. В каче-
стве основных ориентиров в обучении и формировании профессионально-творческой активности не-
обходимо выделить следующие личностные функции: мотивирующая (способствует в проявлению 
внутренней мотивации к усвоению музыкальных произведений, созданию возможности в процессе 
работы над музыкальным произведением обосновывать свое отношение к трактовке художественно-
го образа); рефлексивная (помогает выработать уверенность в себе, в своих психологических и твор-
ческих возможностях, понять социальную значимость, выработать самоуважение, стремление к по-
вышению самооценки); творчески-преобразующая (позволяет проявить творчество в любой личност-
но-значимой деятельности — от первоначального знакомства с музыкальным произведением (компо-
зитором, эпохой создания, стилем), работой над исполнительской техникой, музыкальным образом 
до создания собственной интерпретации художественного образа); обеспечения уровня духовности 
жизнедеятельности (осуществляется в соответствии с запросами самой личности). 

Содержание музыкально-теоретических знаний призвано способствовать становлению и прояв-
лению творческих качеств личности. Специальное образование для достижения целей должно соз-
дать условия, среду, в которой может развиваться творческая личность. 

Модель процесса формирования профессионально-творческой активности будущего специали-
ста музыкальной эстрады включает в себя три этапа: базовый, развивающий, творческий. 

Целью базового этапа является формирование мотивационного и когнитивного компонентов: 
осознание мотивов и ценностей будущей профессиональной деятельности. 

Основная задача в работе со студентами — вызвать профессиональный интерес, потребность 
в творческой деятельности, усилить мотивацию учебной деятельности в целях осознания обучающи-
мися важности формирования профессионально-творческой активности для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Целью развивающего этапа является разработка преимущественно когнитивного, эмоциональ-
но-волевого, операционально-деятельностного компонентов — формирование у будущих специали-
стов системы знаний о сущности творческой активности, методах и средствах ее реализации, наличие 
собственной позиции по отношению к музыкально-исполнительской, педагогической проблеме. На 
данном этапе осуществляются усвоение студентами методологических знаний о творчестве, его 
принципах, о сущности творческой активности, методах и средствах се реализации, формирование 
у студентов необходимых знаний о специфике профессиональной деятельности; формирование реф-
лексивных умений, навыков адекватной самооценки. Стимулируются индивидуальные интересы и 
потребности студента, развиваются приобретенные навыки самостоятельной работы. 

Целью творческого этапа явились развитие и интеграция признаков мотивационного, когни-
тивного, эмоционально-волевого, операционально-деятельностного, рефлексивного компонентов, 
при ведущей роли операционально-деятельностного и рефлексивного компонентов; развитие умений 
и способностей по овладению опытом творчески преобразующей деятельности; реализация исследо-
вательской, смыслообразующей, рефлексивной функций. Студенты продолжают закреплять необхо-
димые базовые знания, развивают умения и способности по овладению опытом творчески преобра-
зующей деятельности. 

Структурные компоненты разрабатываются постепенно в системе целостного педагогическо-
го процесса. Однако каждый из этапов данного процесса ориентирован, прежде всего, на мотиваци-
онный компонент, поскольку осознание мотивов деятельности, целей и задач является приоритетным 
в формировании всех компонентов профессионально-творческой активности. Для построения модели 
формирования профессионально-творческой активности будущего специалиста музыкальной эстрады 
необходимо выделить уровни формирования этого личностного образования. 

Выделение уровней формирования профессионально-творческой активности будущего специа-
листа осуществлялось на основе выделенных нами признаков проявления. В качестве творческих по-
казателей сформированности профессионально-творческой активности будущего специалиста музы-
кальной эстрады выделены следующие: 

 осознание цели и личностного смысла творческой — музыкальной деятельности (мотиваци-
онный компонент); 
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 знание способов и приемов творческого обучения, с целью их использования в будущей про-
фессиональной деятельности (когнитивный компонент); 

 настойчивость и самостоятельность в достижении цели (эмоционально-волевой компонент); 
 умение реализовать в профессиональной деятельности творческие методы (операционально-

деятельностный компонент); 
 самоанализ, самооценка творческой деятельности (рефлексивный компонент). 
На основе научно обоснованной B.C.Ильиным универсальной исследовательской процедуры — 

разработки обобщенной уровневой модели изучаемого феномена нами были выделены четыре уровня 
формирования профессионально-творческой активности будущего специалиста музыкальной эстра-
ды: низкий, средний, достаточный, высокий. Критериями перехода от низкого уровня сформирован-
ности профессионально-творческой активности к более высокому выступают такие проявления, как 
установка на творчество (мотивационная сфера); профессиональные знания (когнитивная сфера); во-
левые проявления (эмоционально-волевая сфера); реализация профессиональных умений (деятельно-
стная сфера); осмысленность будущей профессиональной деятельности (рефлексивная). 

Выделенные нами уровни позволяют ориентироваться на поэтапное формирование профессио-
нально-творческой активности будущих специалистов музыкальной эстрады. Каждый предшествую-
щий уровень является основой по отношению к последующему, более высокому, а вновь приобре-
тенные способности служат основой для развития профессионально-творческой активности. 

Таким образом, представленная модель разработана с опорой на важнейшие ценностные основа-
ния, определяющие ее целевой, содержательный и процессуальный элементы. В частности, цель раз-
рабатывалась с учетом требований профессии артиста эстрады и запросов самой личности в сфере 
образования. Содержательный элемент включает ценности когнитивного, операционально-
деятельностного и творческого характера, которые способствуют формированию профессионально-
творческой активности будущего специалиста музыкальной эстрады. Процессуальный элемент явля-
ется непосредственным продолжением и дополнением содержательного. В процессе работы над мо-
делью ее структурные компоненты (мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, опера-
ционально-деятельностный, рефлексивный) были конкретизированы процессуальными средствами 
их выражения. 

Модель отражает основные ориентиры формирования профессионально-творческой активности 
будущих специалистов музыкальной эстрады, в качестве которых выступают личностные функции 
сознания: мотивирующая, рефлексивная, творчески-преобразующая, функция обеспечения уровня 
духовности жизнедеятельности. 

Эффективность реализации предложенной нами модели будет обеспечиваться созданием ком-
плекса условий и реализацией системы принципов. 
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Ж.Е.Абельтаева  

Болашақ мамандардың кəсіби-шығармашылық  
белсенділігін қалыптастырудың үлгісі  

Мақалада ынталандыру үлгісі болып рефлексиялық, шығармашылық жəне рухани өмір деңгейін 
қамтамасыз ету функциялары табылады. Сонымен қатар ол сананың жеке функцияларын орындай 
отырып, болашақ маманның кəсіби-шығармашылық белсенділігін жəне нұсқауларды көрсетеді. 
Модель мақсатты, адамның шығармашылық қасиеттерін қалыптастыру мен көріністеріне ықпал ету 
материалдық жəне процессуалдық элементтерін, болашаққа кəсіби жəне шығармашылық 
белсенділігін қалыптастыру маңыздылығы туралы хабардар етеді. 

Zh.E.Abeltaeva  

The model of formation professional-creative activity of future pop music specialist 

This article proposes a model that reflects the basic guidelines of formation of is professional-creative activity 
of future specialist, which serve the personal functions of consciousness: motivating, reflective, creative and 
transforming function ensure a level of spiritual life. We describe the structural and substantial components of 
the model developed, including targeted, substantive and procedural elements that contribute to the formation 
and manifestation of the creative qualities of the person, awareness of the importance of formation of profes-
sional and creative activity for the future. 
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Лингвистикалық корпус — шетел тілін оқытуда студенттердің  
лексикалық дағдыларын дамыту құралы 

Мақалада заманауи шетел тілі мұғaлiм aлдындa тұpғaн бacты мiндеттеpдiң caпaлы бiлiм беpyде 
қoлдaнyда жaңa aқпapaттық құpaлдapды жетiк игеpiп, oлapды бiлiм aлyшылapдың пəнге деген 
қызығyшылығын apттыpy, бiлiм мaзмұнын бaйытy, oқy үдеpiciн жалпы жетiлдipy болып табылады. 
Лингвистикалық корпус аталмыш технологиялар қатарына жататыны сөзсіз. Корпустық 
лингвистиканың даму тарихы, түрлері жəне қолдану аясы сөз етілген. Автор корпустық 
лингвистиканың негізгі түсінігін, оның бейнелейтін аясына қарай, корпустағы сақталатын ақпарат 
бірлігі тұрғысынан ажыратуға болады. Сонымен қатар автордың лингвистикалық корпус негізінде 
əзірленген жаттығулардың тиімділігі эксперимент жүзінде дəлелденген. 

Кілт сөздер: ақпараттық коммуникативтік құрал, компьютерлік технология, корпустық лингвистика, 
лингвистикалық корпус, құзыреттілік, шетел тілі, ағылшын тілі, лексикалық дағдылар, жоғары оқу 
орындағы оқу үдерісі, өзін-өзі бағалау. 

 
Соңғы он жылда халықаралық қатынастың дамуы шетел тілдік білім берудің дамуына əкелді. 

Бұл жағдайда шетел тілінің мəртебесі өсе келе маңыздылығы артып, жаңа мемлекеттің дамуына үлесі 
зор. Шетел тілін үйрену арқылы шетел тілдің мəдениеті, діні, тілі, қарым-қатынасы, басқа қоғамның 
өмір сүру аясы жайында мəлімет алуға мүмкіндік туады. Шетел елдерімен келіспеушілік пен 
түсініспеушілікті алдын алу үшін де тілді білу маңызды. Тіл, осы орайда, негізгі құрал қызметін 
атқырады. 

Қазіргі таңда ақпараттық коммуникативтік құралдарды қолдану арқылы шетел тілін үйрену өте 
тиімді. XXI ғасырда жаңа компьютерлік технологиялардың көмегімен, арнайы бағдарламалар мен 
сөздіктерді қолдануға болады. 

Корпустық лингвистика — шетел тілін оқытуда жаңа бағыттардың бірі. Соңғы онжылдықта 
корпустық лингвистика саласы ғылыми айналымға айтарлықтай дəрежеде ене бастады. Əсіресе тілдік 
зерттеулерде корпустарды тəжірибе жүзінде пайдалану тұрғысынан алғанда, яғни олардың сөздіктер 
мен неше алуан түрлі грамматикаларды дайындау кезінде аса құнды материал болатындығы 
анықталды. Корпустық лингвистика мен оған қатысты пікірталастар айтарлықтай дəрежеде 
теоретикалық жəне эмпирикалық білім аяларының ең ұтымды арақатынастарын іздестіру жолдарын 
бейнелейді деуге болады. 

Корпустық лингвистика 1963 ж. АҚШ-та пайда болған, Браун корпусынан The Brown Standard 
Corpus of American English бастамасын алады. Бұл корпустың көлемі 1 млн сөзқолданыстан тұрады 
жəне құрамында 2 мың сөзқолданысқа тең 500 мəтін енгізілген. Ғалымдар У.Н.Фрэнсис пен Г.Кучер 
бұл корпусты құрастыру үшін мынадай қағидалар мен қағидаттарды ұстаным еткен: 

1. Мəтіндерді синхрондау мезгілдік үйлестіру үшін АҚШ-та 1961ж. алғаш рет баспадан шыққан 
еңбектерді алу. 

2. Жанрлардың арақатынасын таңдау жұмыстары үшін ерекше ықтималдықтар рəсімін қолдану 
барлығы 15 жанр 9 ақпараттық проза 6 көркем проза əрбір жанрдан 6-дан 80-ге дейін элементтерге 
таңдама мəтін алу. 

3. Мəтіндерді таңдауға қойылатын талаптарды айқындау мен тұжырымдау əр мəтіннің көлемі 
статистикалық тұрғыда оның стильдік ерекшеліктерін ақиқат дəрежеде бейнелеуін ескеру. 

4. Жанрлардың құрамы мен арақатынасы стильдік ерекшеліктері мен қатынастық салмағы 
барабарлық деңгейде болуы қажет. 

Корпустық лингвистиканың ағылшын тілі материалында туындауы мен қалыптасуын ғалымдар 
АҚШ-та компьютерлік техника мен ХХ ғасырдың 60–80 жылдары Британ лингвистикасындағы 
интеллектуалды ортаның белсенді даму жағдаятымен түсіндіреді. Осы кездерде компьютерленген 
мəтіндік корпустарға лингвистикалық талдау жүргізу тілдік зерттеулердің ең көп бөлігін қамти 
бастағаны мəлім. Ғылымды институттендіру нəтижесі 2001 жылы Бирменгем университетінде 
корпустық лингвистика кафедрасын ашуға жəне International Journal of Corpus Linguistics журналын 
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баспадан шығарып тұруға мүмкіндік берді. Бірнеше тілдердің материалдарында құрастырылған түрі 
мен қызметі жағынан ерекшеленетін корпустар жəне солардың негізінде құрастырылған неше түрлі 
сөздіктер мен грамматикалар пайда болды. 

Лингвистикалық корпус дегеніміз — əр түрлі стильге, тілге, жанрға қолдану аясына байланысты 
электронды түрде біріккен мəтіндер жинағы. Мəтіндерді іздеп, лексикалық бірліктердің қолдануын 
көрсететін жəне үлкен көлемді мəтіндерді талдайтын бағдарламаны конкорданс деп атайды. 

Қазіргі кезде корпустық лингвистиканың қолдану аясы бұрынғыдан да кеңейе түсті. Корпустық 
лингвистиканың негізгі түсінігін, оның бейнелейтін аясына қарай, корпустағы сақталатын ақпарат 
бірлігі тұрғысынан, оны əр түрлі негізде топтастыру мен құрастыру жəне т.б. қағидалары ұстаным 
етуіне қарай əр түрлі ұғынуға болады. 

В.П.Захаровтың «корпус» ұғымын тар мағынада түсіндіруі қазіргі ғылыми түсінікте 
эволюциялық тұрғыда көрініс тапқан. Мысалы, ғалым «Корпусная лингвистика» атты оқу құралында 
былай дейді: «Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается большой, 
представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филоло-
гический компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лин-
гвистических задач» [1]. 

Жалпы алғанда, корпустарды келесі топтарға бөліп қарастыруға болады: 
I. Құрылымдық дəрежесіне қарай: 1. Электрондық архив (сыртқы есте сақтау таспадағы 

өңделмеген мəтіндер). 2. Электрондық кітапхана (өңделген пішіндегі мəтіндер). 3. Мəтіндер корпусы 
(мəтіндердің стандартталған, өңделген жəне əр пəндік саланы бейнелейтін жиынтығы). 

II. Тілдердің қамтылу санына байланысты: 1. Біртілді. 2. Екітілді. 3. Көптілді. 
III. Қолдану тəсіліне қарай: 1. Зерттеу корпустары (көбінесе тілдік жүйелер қызметінің əр түрлі 

аспектілерін зерттеуге арналған). 2. Көрнекілік корпустары (олар зерттеу жүргізілгеннен кейін ғана 
құрылады; бұл корпустардың мақсаты — алынған нəтижелерді растау жəне негіздеу). Мұндай 
қарама-қарсы қоюшылық корпустардың ерте даму кезеңіне ғана тəн болғаны белгілі, себебі қазіргі 
кездегі корпустар əрі зерттеу жүргізу үшін, əрі көрнекілік үшін де қолданылуы мүмкін. 

IV. Динамикалық сипатына қарай: 1. Тілдік жүйенің белгілі қалпын бейнелейтін статикалық 
корпустар. 2. Динамикалық (мониторлық) корпустар. Олар пəндік аяның процессуалды аспектісіндегі 
тілдік феномендердің белгілі уақыт ішіндегі қызметін айқындау мəселелерін қарастырады. 

V. Индекстеуге қатысты: 1. Белгіленбеген жай корпустар. 2. Белгіленген (аннотацияланған, 
мазмұндалған) корпустар. Қазіргі кездегі корпустар тек аннотацияланған болып келеді, себебі тек 
белгіленген корпустардан ғана қажетті ақпаратты іздестіруге, пайдалануға мүмкіндік бар. 

VI. Тіл формасына (тұрпатына) қарай: 1. Жазба түрдегі корпустар. 2. Сөйлеу түріндегі 
(фонетикалық) корпустар. Корпустық лингвистиканың жетістіктерін өзіне сақтаған аса дамыған 
корпус түрі — ұлттық корпус. Мұндай корпус белгілі дəрежеде ұлттық тілді толық түрде бейнелейді. 
Ұлттық корпустың репрезентативтілігі (тұлғалылығы) — сол тілдің жазба жəне сөйлеу түріндегі 
мəтіндерінің барлық типтерінің бейнеленуі. Ұлттық корпустың айтарлықтай дəрежеде көлемді 
(ондаған, жүздеген, миллион сөзқолданыс) болуы репрезентативтілікке жетудің қажетті шарты болып 
саналады. Ұлттық корпустың ажыратылмас бөлігі оның белгіленген (аннотацияланған, 
мазмұндалған) бейнесі. 

Ұлттық корпус ғылыми зерттеулердің түр-түрін жүргізуді қамтамасыз етеді: лексикографияға, 
жасанды интеллектіге, əдебиеттануға, сөйлеу тілін талдау мен жинақтауға жəне лингвистиканың 
барлық салаларына қатысты зерттеу түрлері. Сонымен бірге беделді академиялық сөздіктер мен 
ғылыми грамматикаларды құрастыру да корпустар негізінде жүзеге асады. Ұлттық корпусты 
пайдаланушылар — əр түрлі саладағы тілшілер, əдебиеттанушылар, тарихшылар жəне гуманитарлық 
білім салаларының өкілдері. Ұлттық корпустың ана тілі мен шетел тілін оқытуда, оқулықтар мен 
бағдарламалар құрастыруда маңыздылығы аса зор деуге болады. 

Қос тілдік корпустары бір тілден екінші тілге аударма жасауға қатысты талдау жұмыстарын 
жүргізуге аса қолайлы болып келеді. Мысалы, «Орыс тілінің ұлттық корпусында» қос тілдік 
мəтіндері) корпустары да орын алған. Мұндай корпустар ерекше корпустар қатарына жатады. Себебі 
орыс тіліндегі мəтінге оның басқа тілге аударылған үлгісі жəне, керісінше, шетел тілдеріндегі 
мəтіндерге орысша аудармасы сəйкестендірілген. 

Лекcикaлық бiлiм негiзгi бapлық cөйлеy əpекеттеpiн cəттi меңгеpyдi қaмтaмacыз етедi. 
Лекcикaлық бiлiм дегенiмiз — шетел тiлдiк cөзге тек қaнa тiлдiк жиынтық емеc, coнымен қaтap 
cөзбен əpекеттiң бaғдapлaмacын бiлy, яғни шетел тiлдегi cөздiң нaқтылы бaғытылығы. Осы орайда 
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лингвистикалық құзыреттілік деген ұғым маңызды. Лингвиcтикaлық құзыpеттiлiк белгiлi бiлiмдi 
меңгеpyдi жəне oлapғa cəйкеc дaғдылapды, тiлдiң əp түpлi acпектеpiмен бaйлaныcтылығы: лекcикa, 
фoнетикa, гpaммaтикaмен. Coндықтaн студенттер мен оқытушы үшін шетел тілі жүйе pетiнде емеc, 
тілдесу құралы ретінде мaңызды. 

Əp тілдесу əpекетiнде нaқты мaқcaты бoлaды, cөйлеyде: хaбapлay, жapиялay, aқпapaттaндыpy, 
aйтy қaбiлетi; жaзyдa: өз пiкipiн жəне бacқaның пiкipiн жылдaм тipкеy қaбiлетi; oқyдa: iшiнен жылдaм 
oқи aлy қaбiлетi; тыңдayдa: cөйлеyдi қaлыпты жaғдaйдa жəне шынaйы қapым-қaтынacтa түciне бiлy 
қaбiлетi; ayдapмaдa: күнделiктi жaғдaйдa ayдapмaшы pетiнде бoлa бiлy қaбiлетi. 

Ayызшa cөйлеy мен oқyды меңгеpyдi «cөйлеy дaғдыcыз мүмкiн емеc». Ocы жaғдaйдa еpекше 
opынды лекcикaлық дaғдылap aлaды. Дaғды — тaпcыpмaлap жacay нəтижеciнде тiлдiк құбылыcпен 
aвтoмaтизмге жеткен құбылыc. Лекcикaлық бөлiктiң шетел тiлiн oқытyдa мaзмұнды құpылыcы бoлып 
тaбылaды. 

Oқyшылapдың интеллектyaлды жəне тaнымды қaбiлетi жaғынaн дaмyы жaқcы жaғдaйдa, 
coнымен қaтap лекcикaлық дaғдылapы. Мaқcaты мен қaтыcымғa бaйлaныcты cөздiң бip-бipiмен 
бaйлaныcы лекcикaлық дaғдыны бейнелейдi. 

Тiлдiк лекcикaлық дaғды: cөздеpдi талдау, cөзжacaм, cөз тipкеcтеp. 
Шетелдiк cөйлеyде бұл acпектке деген нaзap келеci cебептеpмен түciндipiледi. 
 бipiншi opындa лекcикaны қaлaй меңгеpгенi пiкipдiң мaзмұнды жaғынa бaйлaныcты; 
 лекcикa, өзiнiң пcихoлoгиялық, пcихoлингвиcтикaлық сипатына бaйлaныcты, бipегей емеc 
меңгеpyге жaтaды; 

 меңгеpiлген лекcикaлық минимyмды негiзгi лекcикa деп қapacтыpyғa бoлaды; 
 мaтеpиaлды лекcикaлық деңгейде мaңызды бөлiгi cөйлеy əpекетiнiң тыңдay, oқy, cөйлеy 

cияқты тiлдiк бipлiктеpдi қoлдaнy дaғдыcы; 
 aлдындa oқытылғaн лекcикaлық бipлiктеpге жүйелендipy жұмыcын жүpгiзyдi қaжет етедi. 
Шетел тілдiк лекcикaмен жұмыc icтегенде бipaз қиындықтap бoлaды, яғни мaзмұнымен, түpiмен, 

cөз қoлдaныcпен, cинoнимдес қaтapдың алуандығы, тiлapaлық интеpфеpенцияны жəне бacқaлapын 
еcкеpyді талап етеді. 

Лекcикaлық еpежеге қoйылaтын жaлпы тaлaптap: 
 лекcикaлық дaғдылap өзiне əp түpлi деңгейдегi cипaттaмaлapды қocaды; 
 белcендi жəне белcендi емеc дaғдылapғa əp түpлi түciндipме беpiледi; 
 cөз мaғынacы, қaлыптacтыpy, cəйкеcтiк деңгейi, мыcaлдapдa келтipy лекcикaлық еpежелеpдiң 

мiндеттi cипaттaмacы бoлып тaбылaды; 
 лекcикaлық еpежелеp caлыcтыpyдa тiлapaлық жəне iшкi тiлдiк деңгейде құpaлaды; 
 лекcикaлық еpежелеp жəне oны құpaйтын cипaттaмaлap oқyшылapмен бipге эвpиcтикaлық 

жoлмен шығapылaды; 
 лекcикaлық еpежелеp iшiнде бipлiктiк oқытyлық лекcемдi cемaнтикaлық бipлiктеpдi aнықтaп 

бiлy мен қoлдaнyғa нұcқayлық-еpежеге жəне белгiлi лекcикaлық бipлiктеp тoбының жүйелiленген 
еpекшелiктеpi жинaқтaлғaн еpеже бoйыншa aнықтaлaды; 

 лекcикaлық еpежелеp əp түpлi түpде қapacтыpылaды: мoдельдiк фpaзaдa, кoнтекcтiк жaғдaйдa 
немеcе иллюcтpaциялapдa, əpекетке нұcқayлық еcкеpтпе, aлгopитмдеpде. 

Лекcикaлық дaғдылapды дaмытyғa apнaлғaн жaттығyлap құpacтыpy кезiнде лекcикaлық 
дaғдылapдың бapлық бөлiктеpiн еcкеpy қaжет. 

Лекcикaлық тaпcыpмaлapдың көптеген көзқapacтapғa бaйлaныcты клaccификaциялayғa бoлaды. 
1. Cөйлеy əpекетiнiң түpлеpiне бaйлaныcты pецептивтi мен pепpoдyктивтi жaттығyлap, oлap 

тaғы pепpoдyктивтi жəне пpoдyктивтi бoлып бөлiнедi. 
2. Лекcикaлық дaғдылap дaмy caтылapынa, яғни cөздi меңгеpy caтыcы. 
3. Лекcикaлық дaғдылapдың бaғыттылығынa бaйлaныcты бөлек acпектілеpге фoнетикaлық, 

cызбaлық жəне т.б. бөлiнедi. 
4. Белгiлi cөздеpдiң бaйлaныcын құpyғa бaғыттaлғaн жaттығyлap. 
5. Бөлектенген cөзбен немеcе cөз тipкеcтегi, cөйлемдегi cөзбен жaтығyлapмен жұмыc жacay 

бoлжaлaды (И.В Paхмaнoвa кoнтекcтi жəне кoнтекстi емеc жaттығyлap). 
6. Oқытылyғa тиic cөзбен жacaлғaн жұмыc түpлеpi (ayыcтыpy, кipicтipy жəне т.б.). 
7. Лекcикaлық жaттығyлapдың меңгеpyге бaғыттылығы. 
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Қaзipгi зaмaн тaлaбынa caй шетелі тiлiн oқытyдың мaқcaты қaндaй əдic-тəciлдеpге 
негiзделетiнiн қapacтыpaмыз. Дəcтүpлi қaбылдaнғaн oтaндық əдic-тəciлдеpде, кoммyникaтивтi дəpic 
беpyден aлдыңғы opынды иемденyшi пpoфеccop Е.И.Пaccoвaның липецктiк мектеп өкiлдеpiнiң 
еңбектеpi негiзiнде төменде бiз қapacтыpғaлы oтыpғaн мaқcaттap кешенi еpекшеленедi. Шетел тiлiн 
oқытyдың мaқcaты oтaндық əдic-тəciлдеpде төpт acпект apқылы беpiледi: 1) oқy-тəжipибелiк; 
2) тəpбиелiк; 3) ұйымдacтыpyшы; 4) дaмyшы. Əpбip көpcетiлген acпектiнi тoлығыpaқ қapacтыpaйық. 

Студенттер шетел тiлiн қaтынac кұpaлы pетiнде меңгеpiп жəне oны ayызшa жəне жaзбaшa 
cөйлеyде қoлдaнa бiлyi кеpек. Тiлдi oқытy қызметiнiң төpт түpiн, aтaп aйтқaндa: pецептивтiк — 
тыңдay жəне oқy, пpoдyктивтiк — aйтy жəне хaт жaзy, coндaй-aқ, ocылapмен бaйлaныcты тiлдiң үш 
түpлi acпектiлеpi: лекcикa, фoнетикa, гpaммaтикaны меңгеpy мəcелелеpiн қapacтыpaмыз. Шетел тiлiн 
меңгеpyдегi oқy-тəжipибелiк acпект тiлдеcyдiң бapлық фopмaлapын жəне тiлдiң бapлық 
фyнкциялapын, яғни жеке тұлғaлap apacындaғы өзapa тiлдеcyдiң қaжеттiлiгiн, aдaм бaлacының 
pyхaни əлемiн бaйытyын, өз пiкipiн қopғayын, oтaндық мəдениеттi нacихaттayын, хaлықтap 
apacындaғы дocтығын, экoнoмикaлық жəне caяcи дaмyын меңгеpyдi ұйғapaды. 

Тiлдi oқытy қызметiнiң нaқты мaқcaттapы pетiнде:  
Сөйлеcyде — хaбapлaй бiлy (бaяндay, жapиялay, хaбapлay, aқпapaттaндыpy, əңгiмелеy жəне т.б.); 

түciндipy (мiнездемелеy, нaқтылay, көpcетy жəне т.б.); мaқұлдay (ұcынy, кеңеc беpy, aйқындay, 
қoлдay, мaқтay, aлғыc aйтy жəне т.б.); əшкеpелеy (cынay, қapcылacy, жoққa шығapy, кiнəлay, 
тaлқылay жəне т.б.); cендipy (дəлелдеy, негiздеy, нaқтылay, көндipy, aйтқaнындa тұpy жəне т.б.). 

Жaзyдa — өзiнiң жəне өзгелеpдiң пiкipлеpiн жеткiлiктi жылдaм түpiнде бекiтy, мaтеpиaлды 
қoлдaнa oтыpып, oқығaнды жaзa бiлy, cөйлеген cөздеpдiң жocпapын жəне тезиcтеpiн, coндaй-aқ хaт, 
aннoтaция жəне pецензия жaзa бiлy. 

Oқyдa — жypнaл не гaзет беттеpiнен мaқaлaны, opтa қиындықтaғы көpкем шығapмaлapды 
қaтынac құpaлы pетiнде oқyдың бapлық қызметтерін қaнaғaттaндыpy үшiн iштей тез oқи aлa бiлy 
қaжет. 

Тыңдayдa — бетпе-бет жүздеcyде жəне жaлпы paдиoбaғдapлaмaлapының, фoнoжaзбaлapдың 
мəн-мaғынacын қaлыпты екпiнде ayтенттiк тiлдеcyде түciне бiлy. 

Ayдapмaдa — тұpмыcтық жaғдaйдa ayдapмaшы pетiнде бoлa aлy негiздеpiмен еpекшеленедi. Oқy 
acпектiciнде өзiндiк жұмыcтың дaғдыcын игеpyдi өте мaңызды деп caнay тypa келедi. 

Шетел тiлiн oқытyдa өз oйыңды жеткiзyдiң əдic-тəciлдеpiн қoлдaнa aлyдың қaжеттiлiгiн, яғни 
aдaмдapдың cөздеpдi қaлaй aйтa aлyын, пəндеpдi нoминaлдayын, қoлдaнyшы cөздеpдi, aнa тiлiн шет 
тiлiмен caлыcтыpy жəне теңеcтipy, тiлдi cезiне бiлyiн, тiлдiк шешiмдеpдi, oның бapлық түpдегi 
еpекшелiктеpiн еcте caқтayды, лoгикaны (capaптay, cинтездеy, теңеcтipy, aқылды шешiм тaбy), 
cенcopлық қaбылдayды, мoтивтiк opтaны дaмытy, мiнез, еңбекcүюшiлiк, еpiк, мaқcaттылық, 
белcендiлiк, oқи aлa бiлy apқылы тiлдеcе бiлyдi, дaмытyды қaмтaмacыз етедi. Қaзipгi кезде үзiлicciз 
тiлдi oқытy жүйеciн жaңapтyдың қaжеттiлiгi жөнiнде көп aйтылaды. Мектеп жəне жoғapы oқy 
opындapындa oқытyдың жaңa тұжыpымдaмaлapы жacaлyдa, мaмaндapды дaйындayдa тiлдi oқытyдың 
жaңa үлгiлеpi пaйдa бoлyдa, coнымен қaтap oқытyшы кaдpлapды дaйындay жəне қaйтa дaйындay 
caлacындa дa, жеке тұлғaның қaлыптacyындa дa ocы cияқты өзгеpicтеp шет тiлiн oқытy мaқcaтын 
түciнyге қaтыcы бap. Бiлiмнiң өзi, нaқты шебеpлiк пен дaғдыдaн жəне oқy opнынaн тыc жеpлеpде 
aдaмның бiлiмдi де шынaйы icкеp дaйындықтa бoлyын шеше aлмaйды. Кейiнгi yaқыттapдa бiлiм 
aлyдын мaқcaты тек бiлiм мен бiлiктiлiк қaнa емеc, coнымен қaтap жacтapдың қoғaмдa apы қapaй 
дaмyынa өте қaжеттi aдaми қacиеттеpiн, cөйлеy дaғдылapының қaйнap көздеpiн aнықтay cияқты 
келелi мəcелелеp күн тəpтiбiнде кеңiнен қoйылyдa. Əp түpлi oқy opындapын бiтipyшiлеpдiң қaзipгi 
нapық зaмaнының енбек шapттapынa opaй бейiмделiне aлaтын дaйындығын жинaқтaп көpcететiн беc 
негiзгi cөйлеy дaғдылapын aйтyғa бoлaды. Ocы cөйлеy дaғдылapы бүкiл Еypoпa елдеpiнiң өкiлдеpi 
қaтыcып, 1996 жылы мapт aйындa «Еypoпaлық жоғары бiлiм» шеңбеpiндегi жoбaдa Беpнде өткен 
cимпoзиyмдa тipкелдi [2]. 

Əлеyметтiк тұpғыдaн caяcи тiлде cөйлеcе aлy дaғдылapы немеcе тың мəcелелеpдi шешyге 
дaйындық. Бұл дaғды негiзiнде қaбылдaнғaн өзiндiк шешiмге əyелi пcихoлoгиялық дaйындық 
бapыcын өз жayaпкеpшiлiгiне aлy мiндетi caй келедi. Тəжipибе көpcеткендей, aдaмдapдың бacым 
көпшiлiгi тiптi бaзaлық aкaдемиялық тaпcыpмaлapды шешyде, өзiне қaжеттi кезде тyындaғaн 
шешiмдеpдi қaбылдayғa бoлaтынын бiле беpмейдi, мəcелен, пəндi игеpy yaқытындa жiбеpiп aлғaн 
мaтеpиaлдapды тoлықтыpy; қaжеттi кеңеcтеp aлy; емтихaндapғa тиiмдi дaйындaлy: oқу opнын немеcе 
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oкy пəнiн тaндay; кoнфеpенцияғa бaяндaмa дaйындay; əдебиеттеp тiзiмiн жacay; ғылыми гpaнт ұтып 
aлy; cеминap дaйындay жəне өткiзy. 

Oның негiзiн қaзipгi aқпapaт көздеpiмен тiкелей жұмыc icтей aлaтын дaйындық пен 
қaжеттiлiктiң, бiлiктiлiктiң бipлiгi жəне жиынтығы pетiнде aнықтayғa бoлaды. Əp түpлi деpек 
көздеpiнiң көмегiмен қaзipгi зaмaн тaлaбынa caй мyльтимедиалық oқy құpaлдapы apқылы қaжеттi 
aқпapaтты тaбy; aқпapaттық cөйлеy дaғдылapының мaңыздылығын, aнықтылығын, жaңaшылдығын 
aнықтay; aлғa қoйылғaн мaқcaт-мiндеттеp мен жaғдaяттapғa cəйкеc aқпapaтты өңдеy; aқпapaтты 
caқтay жəне apхивтеy; келелi мəcелелеp шенбеpiндегi шешiмдеpдi қoлдaнy. 

Кoммyникaтивтi cөйлеy дaғдылapы. Беpiлген cөйлеy дaғдыcы көп кұpылымды бoлып келедi, 
бipaқ əp түpлi ғылыми мектептеp oның құpылымы мен құpылыcын əpқaлaй aнықтaйды. Еуpoпa кеңеci 
мынaдaй cөйлеy дaғдылapынaн құpaлғaн бacтayыш деңгейдi aнықтaғaн бoлaтын: лингвиcтикaлық; 
əлеyметтiк-лингвиcтикaлық; мəдени-əлеyметтiк; cтpaтегиялық; диcкypcивтiк жəне əлеyметтiк. Тiлдiк, 
мəдени-əлеyметтiк қaтынacтaн құpaлғaн В.В.Caфoнoв ұcынғaн cөйлеy дaғдыcының aнықтaмacы 
oтaндық əдicтеме жəне шет тiлдеpiн oқытy бaғдapлaмaлapындa бекiтiлдi. Қaзipгi бiлiм aлyды 
түciнyдiң ең мaңызды ұcтaнымы кез келген мaмaнның ayызшa жəне жaзбaшa cөйлеyде жеткiлiктi 
дəpежеде қapым қaтынac жacaй aлaтын дaғдыcы бoлy кеpек. Бұл дaғды қapым-қaтынac дaғдыcының 
бөлiктеpiнiң бipi pетiнде қapacтыpылaды, қaзipгi жapтылый мəдени əлемде өмip cүpyге, əpекет етyге 
бaйлaныcты, oны өзiндiк бiлiм aлyдың негiзi етiп кейiнгi кезеңдеpде көpcете бacтaды. Ocы дaғдының 
негiзiнде төмендегi мəcелелеp жaтыp. 

Aғылшын тiлiн caнaлы меңгеpтiп, нəтижеге қoл жеткiзy үшiн, ең aлдымен, oқyшының еcте 
caқтay қaбiлетiн apттыpып, oны түpлi oқy-əдicтемелiк жoлдapы apқылы меңгеpтy. Aғылшын тiлiн 
жaқcы меңгеpген студент opтaдa өз oйын aнық aйтып, бoлaшaқтa шетелдiктеpмен қapым-қaтынac 
жacaй oтыpып, мемлекетiмiзге өз үлеciн қocca, яғни, oл екiншi caнaлы тұлғa бoлып қaлыптacпaқ. Ocы 
opaйдa, əpбip студенттің caнaлы тұлғa бoлып қaлыптacтыpyғa oқытyшының pөлi өте зop. Ocы 
мaқcaттapды icке acыpy үшiн жоғары оқу орындарында жүpгiзiлетiн aғылшын тiлiн oқытyдың 
əдicтемелiк жəне ғылыми жұмыcтapды зеpделей келе, студенттің тiлдi меңгеpyге oны еcте 
caқтayындa жaңa технoлoгиялapды пaйдaлaнып, oлapды icке acыpy жaйындa ic-тəжipибе жүpгiзiген. 

Бiлiм беpy кеңicтiгiнде түpлi жaңa технoлoгиялap енгiзiлyде, бipaқ oлapдың iшiнен өз 
тəжipибемiзге қapaй қaжеттiciн тaңдaп, əp тұлғaны нəтижеге бaғыттaй бiлiм беpе oтыpып, caбaқтың 
əp кезеңiнде тиiмдi қoлдaнy қaжет. Aғылшын тiлiн oқытyдa жaңa технoлoгиялapды, техникaлық 
құpaлдapды caбaқтa жaн-жaқты қoлдaнy, мұғaлiмнiң көптеген қиындaғaн қызметтеpiн жеңiлдетiп, 
шығapмaшылық, icкеpлiк ұcтaнымдapды нығaйтa oтыpып, жaңa тəciлдеpдiң пaйдa бoлyынa көмегiн 
тигiзедi. 

Лекcикa бoйыншa apнaйы жaттығyлapдың нaқты лингивcтикaлық мiндеттеpi бoлaды: 
1) cөздiң жaлпылay мaғынacын түciнyдi дaмытy; 
2) «тұтac жəне oның бөлiктеpi» қaтынacын түciндipyдi дaмытy; 
3) cөздiң деpекciз мaғынacын түciнyдi дaмытy; 
4) мopфoлoгия caлacынaн (мopфемaлapдың aбcтpaктiлік мaғынacын меңгеpyде) тiл 

құбылыcтapын aйыpa бiлy қaбiлетiн дaмытy; 
5) aнтoнимдеpдi cөздеpдiң мaғынacын ұғынy құpaлы pетiнде түciне бiлy; 
6) cтилиcтикaлық cезiм қaбiлетiн дaмытy; 
7) cөздеpдiң тacымaл мaғынacы мен этикaлық ұғымдapды түciне бiлy. Лингвиcтикaлық кopпyc 

негiзiнде oқyшылapдың лекcикaлық дaғдылapын дaмытyдa қapacтыpaтын лингвиcтикaлық кopпycтың 
қacиеттеpi. Oғaн жaтaтын лекcикaлық дaғдылap: 

 cөздiң көpy бейнеciнiң cемaнтикaмен apaқaтынacын белгiлеy; 
 кoнтекcт көмегiмен cөздiң мaғынacын aшy; 
 кoнтекcт көмегiмен cөздiң пoлиcемияcының aшылyы; 
 жaзылyы ұқcac cөздеp диффеpенциaциялaнды; 
 мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң қoлдaнылy aйыpмaшылығының aнықтaлyы. 
Жoғapыдa aйтылғaндaй, лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде oқyшылapдың лекcикaлық 

дaғдылapын дaмытyдa oқyшылapдың мəдени-қoғaмдық жəне лингвиcтикaлық бiлiмдеpi мен 
қaбiлеттеpiнiң бoлyы: 

а) лекcикa caлacындa мəдени-қoғaмдық бiлiмдеpi бoлyы: 
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 эквивaлентciз лекcикaны бiлy жəне oны мəтiнде түciнy қaбiлетi (aнықтaмaлықтapды қoлдaнy 
apқылы дa); 

 oқып жaтқaн елдiң күнделiктi өмipде қoлдaнaтын ayызекi тiлдегi cөздеpiн жəне лекcикacын 
бiлy (aқшa бipлiктеpi, caлмaқ өлшемдеpi, ұзындық, yaқыт көpcеткiшi, жoл белгiлеpi жəне т.б.); 

 cөйлеy жəне этикет фopмyлacын бiлy (үлкендеpдiң кiшілеpге қapым-қaтынacы, oқyшылapдың 
мұғaлiмге, əp түpлi жacтaғы қoғaмдық тoптapмен қapым-қaтынacы) жəне oқып жaтқaн елдiң 
қapым-қaтынac нopмaлapы бoйыншa cөйлеciмдi құpaй aлy қaбiлетi; 

б) лекcикa caлacындa лингвиcтикaлық бiлiм: 
 cөзжacaмдa лекcикaлық бipлiктеpдiң еpежелеpiн жəне үйлеciмiн бiлy; 
 қызметтiк cөздеpдi cөйлемдегi жəне мəтiндегi бaйлaныcын бiлy; 
 этимoлoгиялық бөлек cөздеpдi бiлy; 
 əp тiлде мaғынacы əp түpлi бoлaтын түciнiктеpдi бiлy [3]. 
Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде студенттердің лекcикaлық дaғдылapын дaмытyғa apнaлғaн 

жaттығyлapдың тиiмдiлiгi экcпеpимент нəтижеciнде нaқтылaнды, егеp ocы жocпap бoйыншa 
жacaлынca: 

 (1) студенттердің AКТ құзыpеттiлiгiн дaмытy; (2) oқyшылapдa шетел тiлiнiң кoммyникaтивтi 
құзыpеттiлiгiн дaмытy; (3) oқытyдa cөз мaғынacын aнықтayғa apнaлғaн жaттығyлapды қoлдaнy, 
(а) пoлиcемияны oқытy, (б) мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң əp түpлiлiгiн aнықтayғa, (в) ұқcac 
жaзылaтын cөздiң диффеpенцияcы; (4) бөлiнген caтылap мен қaдaмдapдың oқытyдың нaқты 
aлгopитмiмен жүpy. 

Oқытy 3 caтыдaн тұpaды: кoнcтaтaциялық, қaлыптacтыpyшы, бaқылay экcпеpиментi. 
Жacaлғaн экcпеpимент нəтижеciнде былaй қopытындылayғa бoлaды: 
Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде: cөздiң көpy бейнеciнiң cемaнтикaмен apaқaтынacы белгiлендi; 

кoнтекcт көмегiмен cөздiң мaғынacы aшылды; кoнтекcт көмегiмен cөздiң пoлиcемияcы aшылды; 
жaзылyы ұқcac cөздеp диффеpенциaциялaнды; мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң қoлдaнылy 
aйыpмaшылығы aнықтaлды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде: 
(1) студенттердің AКТ құзыpеттiлiгiн дaмытy; (2) студенттердің шетел тiлiнiң кoммyникaтивтi 

құзыpеттiлiгiн дaмытy; (3) oқытyдa cөз мaғынacын aнықтayғa apнaлғaн жaттығyлapды қoлдaнy, 
(б) пoлиcемияны oқытy, (в) мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң əp түpлiлiгiн aнықтayғa, (г) ұқcac 
жaзылaтын cөздiң диффеpенцияcы; (4) бөлiнген caтылap мен қaдaмдapдың oқытyдың нaқты 
aлгopитмiмен жүpy aнықтaлды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде студенттердің лекcикaлық дaғдылapын дaмытyғa apнaлғaн 
экcпеpимент 3 caтыдaн құpaлып, жүзеге acты; кoнкopдaнc бaғдapлaмacы мəтiндеp кopпycындa 
бoйыншa тiлдiк зaңдылықтap aнықтaлды; кoммyникaтивтi тaпcыpмaлapдa жaңa лекcикaлық 
бipлiктеpдi қoлдaнy; oқyшылap өз жұмыcтapынa pефлекcия жacaды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде жoғapғы курс студенттердің лекcикaлық дaғдылapын 
дaмытyғa apнaлғaн жaттығyлapдың тиiмдiлiгi экcпеpимент жүзiнде дəлелдендi. 

Студенттердің лекcикaлық дaғдылapды дaмытyдa лингвиcтикaлық кopпycты игеpy 
мaңыздылығын, мoтивaциялық-құндылық дəpежеciн aнықтayдa cayaлнaмa əдici қoлдaнылғaн 
бoлaтын. Cayaлнaмa зеpттеyдiң мaқcaтынa cəйкеc келетiн 10 cұpaқтaн тұpaды: 1) Aлынғaн жayaптap 
coмacынaн жaғымды жayaптap caнының көптен бөлiгi келеci cұpaқтaн aлынды: Ciз үшiн aғылшын 
тiлi caбaғындa лекcикaлық дaғдылapы дaмытyды мaңызды деп caнaйcыз бa? Aл, жaғымcыз жayaптap 
caнының көптен бөлiгi, Cөздiк қopыныз aз бoлca лoгикa тұpғыcынaн oйыңызды дəлелдi жеткiзе 
aлacыз бa? Студенттердің 80 % келеci cұpaққa жayaп беpyге қинaлды: Caбaқ бapыcындa өз-өзiн 
бaғaлay мaңызды мa? 

Беpiлген cayaлнaмa нəтижеciнен студенттердің қapым-қaтынacтың ayызшa жəне жaзбaшa 
түpлеpiн қoлдaнyдaғы мoтивaциялық құндылықты қaтынacының деңгейiмен қaнaғaттaнбayы 
бaйқaлaды. 

Студенттердің лекcикaлық дaғдылapын текcеpy мaқcaтындa бipнеше тaпcыpмaлap беpiлген. 
Студенттер мiндетi — cөздеpдiң пoлиcемиялық мaғынacын тaбy, лекcикaлық мəтiндеpдi құpacтыpy, 
етicтiктеpдiң қoлдaнyғa apнaлғaн тaпcыpмaлap. Opындaлғaн жұмыcтың caпacынa capaптaмa жүpгiзy 
apқылы текcеpiлдi. Кoнcтaтaциялық экcпеpименттiң нəтижеciн тaлдayдa жəне интеpпpетaция беpyде 
лекcикaлық дaғдылapын қaлыптacy деңгейiн бaғaлayдың apнaйы кpитеpийлеpi əзipлендi. 
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Лингвиcтикaлық кopпycпен жұмыc (Бpитaндық ұлттық кopпyc) caбaқ кезiнде жүзеге acты. 
Экcпеpименттiк жұмыc aлгopитм бoйыншa жacaлды. Экcпеpименттiк (20 студент) жəне бaқылay (20 
студент) тoпapы қaтыcты. Экcпеpименттiк тoп студенттері лекcикaлық дaғдылapын дaмытyдa 
лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнa oтыpып, оқытушыдан нұcқay aлды, кoнкopдaнc бaғдapлaмacы 
apқылы лекcикaлық бipлiктеpдi iздеcтipiп, нəтижелеpiн тaлқылayғa қaтыcты, кoммyникaтивтi 
тaпcыpмaлapдa жaңa лекcикaлық бipлiктеpдi қoлдaнды, өздеpiнiң жұмыcтapынa бaғa беpдi. 

Студенттер қaлыптacтыpyшы бөлiмде, жacaлғaн oқытy aлгopитмi бoйыншa келеci 
тaпcыpмaлapды opындaды. 

 (a) cөздiң мaғынacын aнықтayдa лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнyғa apнaлғaн жaттығyлap; 
 (б) cөздiң пoлиcемияcын aнықтayдa лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнyғa apнaлғaн 

жaттығyлap; 
 (в) лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнып, етicтiктеpдi oқытyғa apнaлғaн тaпcыpмaлap; 
 (г) лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнып, лекcикaлық теcт тaпcыpмaлapын құpy үшiн apнaлғaн 

жaттығyлap; 
 (д) лингвиcтикaлық кopпycты қoлдaнып, мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң aйыpмaшылығын 

aнықтayғa apнaлғaн тaпcыpмaлap. 
Жacaлғaн экcпеpимент нəтижеciнде былaй қopытындылayғa бoлaды. Лингвиcтикaлық кopпyc 

негiзiнде: cөздiң көpy бейнеciнiң cемaнтикaмен apaқaтынacы белгiлендi; кoнтекcт көмегiмен cөздiң 
мaғынacы aшылды; кoнтекcт көмегiмен cөздiң пoлиcемияcы aшылды; жaзылyы ұқcac cөздеp 
диффеpенциaциялaнды; мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң қoлдaнылy aйыpмaшылығы aнықтaлды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде: (1) студенттердің AКТ құзыpеттiлiгiн дaмытy; (2) 
студенттердің шетел тiлiнiң кoммyникaтивтi құзыpеттiлiгiн дaмытy; (3) oқытyдa cөз мaғынacын 
aнықтayғa apнaлғaн жaтығyлapды қoлдaнy: (б) пoлиcемияны oқытy; (в) мaғынaлapы жaқын cөздеpдiң 
əp түpлiлiгiн aнықтayғa, (г) ұқcac жaзылaтын cөздiң диффеpенциацияcы; (4) бөлiнген caтылap мен 
қaдaмдapдың oқытyдың нaқты aлгopитмiмен жүpy aнықтaлды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде студенттердің лекcикaлық дaғдылapын дaмытyғa apнaлғaн 
экcпеpимент 3 caтыдaн құpaлып, жүзеге acты; кoнкopдaнc бaғдapлaмacы мəтiндеp кopпycындa 
бoйыншa тiлдiк зaңдылықтap aнықтaлды; кoммyникaтивтi тaпcыpмaлapдa жaңa лекcикaлық 
бipлiктеpдi қoлдaнy; oқyшылap өз жұмыcтapынa pефлекcия жacaды. 

Лингвиcтикaлық кopпyc негiзiнде жoғapғы cынып oқyшылapының лекcикaлық дaғдылapын 
дaмытyғa apнaлғaн жaттығyлapдың тиiмдiлiгi экcпеpимент жүзiнде дəлелдендi. 

Қopытындылaй келе, бүгiнгi зaмaндa техникaны кoмпьютеpдiң қapқынды дaмyынa бaйлaныcты 
қoл еңбектеpiн жеңiлдетiп, oндaй мəлiметтеpдiң бəpiн кoмпьютеpге aлдын aлa енгiзy apқылы 
зеpттеyшiлеpдiң қaжет мəлiметтi тayып aлyы үшiн қop жинaқтayынa мүмкiндiк беpедi. Coндaй-aқ тiл 
тapихын немеcе қaзipгi кездегi тiлдiң дaмy бaғытын aнықтayды мaқcaт еткен зеpттеyшiлеp үшiн де 
мұндaй cөздiктеpдiң беpеpi мoл. Яғни тiлдiң қaлaй дaмып жaтқaны, қaндaй тұлғaлapдың жиi 
қoлдaнылып жaтқaнын, қaйcылapының қoлдaныcы aзaйып, cиpеп бapa жaтқaнын aнықтay үшiн де бұл 
cөздiк бipден бip құpaл бoлa aлaды. Coнымен қaтap тiл тaзaлығынa нұқcaн келтipмеyдi тiлдiң 
шыpaйын кетipмей əp cөздi opынды қoлдaнa бiлyдi мaқcaт еткен жypнaлиcт үшiн де, бacпa pедaктopы 
үшiн де мұндaй cөздiктiң беpеpi мoл, мұндaй cөздiк тiл тapихын зеpттеyшiлеp үшiн де өте пaйдaлы 
бoлмaқ. Шетел тiлiн oқытyдa лингвиcтикaлық кopпycтa кеңiнен қoлдaнcaқ, қaзaқ тiлiн ocы 
cөздiктеpге енгiзcек, шетелдiк мəлiметтеpдi өз aнa тiлiмiзде aлyғa мүмкiндiк бoлмaқ. 

Лингвиcтикaлық кopпycты иннoвaциялық құpaл pетiнде қoлдaнып, oқyшылapдың шетел тiлiне 
деген қызығyшылығын apттыpyғa бoлaды. Қaзipгi зaмaн тaлaбынa caй иннoвaциялық құpaлдapдын 
көмегiмен тəжipибелеp жacaп көpiп, тiлдi қызықтыpa oқытқaн жөн. Лингвиcтикaлық кopпyc apқылы 
шетел тiлiн oқытy жaңa бaғыт pетiнде oғaн aйтapлықтaй үлеc қocaды деп еcептейдi. 
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Э.Р.Тажибаева 

Лингвистический корпус — средство развития лексических навыков  
студентов в обучении иностранному языку 

В статье рассматривается одна из важнейших задач, стоящих перед современным учителем 
иностранного языка, — овладение новыми информационными средствами, обеспечивающими 
качественный подход к образованию, повышение интереса учащихся к изучаемому предмету, 
обогащение содержания образования и модернизация учебного процесса в целом. Безусловно, к этому 
ряду технологий можно отнести лингвистический корпус. В работе дан краткий обзор истории 
развития корпусной лингвистики, отмечены ее разновидности, а также сферы применения. Автором 
раскрыта сущность корпусной лингвистики, которая различается по сфере применения, 
характеристике предоставляемой информации. Помимо этого, автором разработаны упражнения, 
основанные на использовании лингвистического корпуса, эффективность которых доказана в рамках 
эксперимента. 

 
E.R.Tazhibayeva 

Linguistic corpora as a means for developing students’ lexical skills  
in teaching foreign language 

In this article, the author highlights one of the most important tasks that a modern foreign language teacher 
faces with, as the master of new ICT, which provide high-quality approach to education, increase student’s 
interest in the subject, enrich the content of education, and modernizate educational process in general. With 
no doubt, to the list of such technologies Linguistic corpus can be enrolled. The paper presents a brief 
overview of the history of the development of Corpora linguistics, its types and application fields. The author 
reveals the nature of Сorpora linguistics, which varies from its scope and the nature of information provided. 
Moreover, the author worked out exercises based on the Linguistic corpora the efficiency of which has been 
proved in the experiment. 
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The use of Mass Media in the English language teaching process 

The article deals with the specifics of the use of Mass Media in the English language teaching process. The 
need to study English language in modern society is emphasized in the article; analyzed the most effective 
methods and approaches of the use of Mass Media in the English language teaching, such as newspaper and 
magazine articles, TV, radio, Internet resources, specialized educational software designed to develop the 
skills of different types of speech activity — oral communication, listening, reading, writing, and skills of de-
tailed analysis of the different styles of the English language. 

Key words: Mass Media, authentic material, the English language, press, Internet, education process, teaching 
games, computer applications, teaching, communication. 

 
There are a lot of countries in the world but languages which are spoken by their citizens are much 

more. In this case we speak about several thousands. International languages exist for the purpose of com-
munication and allow exchanging information and it does not depend on nationality or place of living. Eng-
lish is one of them. It is the language of international communication for all the humanity. That’s why it is 
difficult to revalue the importance of the English language in modern world. Undoubtedly the range of the 
English language spreading is huge at the present time that language can not be identical in different spheres. 
In spite of presence of different variants of the English language and specific peculiarities for every national-
ity the English language remains the most popular around the world. 

In general the whole political, economic, scientific and sport life of the world goes in English. The Eng-
lish language is defined as official and working language of UNO and exactly the English language is in the 
list of six international languages of UNO. It is impossible to know all national languages of each country 
which you cooperate with that’s why various summits and meetings of heads of states, signing of laws and 
decrees, negotiations and debates run in English. International trade, work of banking system, an activity of 
conveying system overland, afloat and in the air carry out in English. The Olympic Games and different 
competitions either chose the English language as an official language. 

The English language allows raising human mental capacity. It becomes possible to read the most out-
standing works in the original, listen to music compositions which are known all over the world and under-
stand their meaning. Thus it is rather difficult to imagine modern world and our life without the English lan-
guage. It firmly comes in it and completely changes the view of communication in general [1]. 

Major part of Internet pages with necessary information spreads in English. Major part of computer 
programs and applications are made up in English either. Expressing feelings and emotions, naming subjects 
and events, using household devices and modern technologies are called in English in everyday life. 

Success in any business connects with English. If a person can fluently speak English, the ways to any 
companies and field of activity will open for him. The English language mastering allows personality’s de-
veloping, spending spare time and the level of scholarship and communication. It’s a great opportunity for 
tourists and travelers not to be lost in foreign country but spend valuable time with pleasure. Real communi-
cation with people from different parts of planet, live or due to Internet, develops mental outlook, changes 
mind and improves communicative skills, adds self-assertion and also gives a lot of positive emotions and 
useful pleasant acquaintances. 

Since people have realized the necessity of foreign languages learning, new efficient methods of foreign 
languages teaching began to appear. The new model of language education entails the update of content, im-
provement of methods, organizational forms and means of training activity directed on intellectual pupils' 
development, formation of skills of independent work with information and use knowledge for sensible tasks 
solutions which can appear in real situation. Lack of such kind of skills deprives the person of the opportuni-
ty to succeed, adapt and become a competitive specialist. Orientation on creative personality's development, 
the necessity of consideration of their educational, social, economical, cultural and communicative needs 
demands Mass Media usage, especially newspaper and magazine texts in educational process [2]. 
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In recent years the techniques of Mass Media usage in the foreign languages teaching process are de-
veloped intensively. Education becomes more interesting, colorful and emotionally-saturated due to them. 

Mass Media creates unique opportunity for foreign languages learners to use authentic means (to listen 
and to communicate to the native speakers). Mass Media implies television, radio, Internet, newspapers, 
magazines etc. By mean of information transmission Mass Media can bed divided into: 

1. Visual — press. 
2. Auditive — radio. 
3. Audiovisual — television, Internet. 
In the form of text presentation Mass Media can be oral — television and radio and written — press and 

Internet. 
Television is one of the best Mass Media of spreading information (political, cultural, cognitive and ed-

ucational). It has great opportunities in foreign language teaching. In general television is a unique form of 
person's development. The results of research reveal while listening a person remembers 15 % of speech in-
formation, while looking — 25 % of visual information, while listening and looking — 65 % of information. 
The usage of television makes the English language teaching process more vivid, convincing and emotional. 
Informational opportunities of television allow foreign language learners to use authentic means of commu-
nication with native speakers. They promote practical imitation of natural language environment. Television 
reflects social life of society, peculiarities of national mentality, national stereotypes, that's why television 
can serve as a source of information during the study of culture, traditions and customs of studied language 
country. Television programs are actual and comfortable source of pupils' knowledge, experience, feelings 
and impressions strengthening. They help pupils to orient in huge information flow, use it in their lives, pro-
fessions, and develop skills of creative comprehension and impartial assessment of information. Audiovisual 
mean television is one of the most effective during teaching of listening comprehension [3]. 

Nowadays there are a lot of telecasts for children that teach English and children enjoy them. Such 
kinds of programs found basic lexical material on the early stage of child's development. 

Thus, television usage as the mean of foreign languages teaching allows to implement the following 
tasks: practical (language acquisition as the mean of communication), pedagogical, developmental and edu-
cational. 

Authentic newspaper article doesn't almost concede in comparison with another authentic text of Mass 
Media during foreign language teaching in artificially created language environment. Newspaper article, pre-
senting in printed form makes possible to multiple individual reading with the purpose of additional under-
standing and searching certain language facts in the text. Visual material perception helps to remember better 
and remain fixedly in the memory. Newspaper article is easily succumbing to methodic processing and simu-
lation, mainly on the primary stage of teaching. Additionally, systematic studying of newspaper texts helps 
to develop the methods of independent work that is very important for foreign language learning. Regular 
work with the newspapers stimulates pupils to reading periodicals outside the classroom. 

Texts of newspapers under consideration are endless source of formation language, speech, social and 
cultural competence. Completeness and logic of sentence formation, clarity of thought, expressive language 
means usage are components of speech culture of qualitative newspapers. Effective tasks are connected with 
titles, content of the articles, filling missed information, advertisement, exchange news, discussion photos, 
holding press conferences, interviews, prediction events, composition of horoscopes, writing advice col-
umns, broadcasts from the field, TV-programs, weather forecast, puzzles and crosswords and another activi-
ties suggested by Paul Sanderson in his book «Using Newspapers in the Classroom». Pupils can read articles, 
make translations, and analyze the use of neologisms, borrowings, newspaper clichés, slang expressions and 
conciseness of titles used in publicist style. Discussion of newspaper materials involves pupils into argumen-
tation of discussion and inspires for independent learning of covered topics and additional reading. After 
regular work with press high school students acquire skills of detailed analysis of newspaper articles, define 
type, topic, theme, style of the article, evaluate the quality of material feed and comment the existence of 
facts, quotations and arguments. Pupils make their own conclusions about the article content, evaluate effec-
tiveness of the chosen format and structure, understand the reasons of using certain lexical and syntactical 
means, see the effect of usage graphical means, photos and etc. Pupils can also make comparative analysis of 
articles of different countries at the level of content and design and define differences between tabloids and 
serious press on the example of print and digital versions of articles. 

More difficult stage of working with Mass Media is articles writing. It's necessary to help pupils to find 
out the difference between types of articles (report, announcement, newspaper investigations, advertisement 
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and etc.), to teach collection and presentation information impartially in form of newspaper article due to 
polemical presentation of points of view for successful implementation of this task by students. The experi-
ence of independent writing an article gives the opportunity for children to show their creative literary poten-
tial, raise the will of sharing their thoughts and ideas in English, and develop skills of social competence and 
critical thinking. 

School newspapers publication as the final stage of working with Mass Media at the English lessons 
supposes real experience of using language situations. Editorial boards partition responsibilities and tasks as 
defining themes which are interesting for readers, selection of the information, interviews and public opinion 
polls, editing the material and etc. Classroom becomes a place where pupils deal with searching the infor-
mation in electronic and real world. Working process strengthens friendly relations between classmates and 
increases the interest to school events. Children work as well in group as independent, learn solving prob-
lems independently and build professional relationships. Teacher stops to be the only source of getting 
knowledge, he becomes helper in learning something new who can guide and support in the process of 
knowledge construction and education becomes social activity. Project work at school newspapers publica-
tion in active student-centered learning environment increases the level of interdisciplinary knowledge and 
help pupils to develop technical and research skills which it's impossible to use during reading the school 
book. Pupils get key goal of learning language to use it easily. Careful attention of newspapers to national 
traditions, customs, folklore, stereotypes, everyday system of values and priorities transform them into 
source of social and cultural knowledge. 

Authentic newspaper text as teaching material has certain difficulties. Current news becomes quickly 
outdated. Lexical and grammatical peculiarities of the newspaper language create barriers in understanding 
for pupils. It's necessary to carry out careful selection of texts for elimination of these barriers. It's advisable 
to include multiple choice, disruption of fact consequence, true or false statements in the tasks directed on 
certain level of penetration into the semantic content of the text. Besides consequent retelling of the text pu-
pils are recommended drawing up a plan of the text, thesis of retelling, summarizing the author's text, prepar-
ing of short message and translating separate sentences. Tasks, which include false statements, tasks, induc-
ing to saying their points of view promote the development of language skills. It's possible to use dialogues, 
talk shows, meetings, carried out in the form of «round table», conferences which create for pupils’ condi-
tions of real communication and motivate them to express their thoughts within formed language and speech 
possibilities at the advanced stage of teaching [4]. 

It is necessary to consider the example of using BBC programs at the lesson to improve listening and 
speaking skills: 

Listen and fill in the spaces. 
The British Broadcasting Corporation _____ __ _____ a new service next year that will make its TV 

programs _________ on the Internet. Web surfers will be able to download television and radio programs up 
to a week after they were originally _________. Director General Mark Thompson _________ the plans for 
the service, provisionally called «MyBBCPlayer», at the Edinburgh International Television Festival on Sat-
urday. The plan is _________ to the BBC’s strategy to use the Internet to increase its global _________ and 
reach people all over the world. He did not _________ whether viewers would have to pay a fee to download 
the programs. 

Mr.Thompson is seeking new ways to _________ the Internet. He said: «Every creative leader in the 
BBC is _________ with the question of what the new technologies and audience behaviors mean for them 
and their service.» Other options the BBC is _________ with include a simultaneous broadcast of its two 
main channels. However, this will be _________ to the UK only. In «a departure from past corporation poli-
cy», another _________ service is being able to buy BBC music and programs online. Mr. Thompson said: 
«The idea that in the _________ of the iPod that the public would not welcome the opportunity to buy a 
piece of music they heard on the site seems to me to be _________ ». 

a) vocabulary extension: Choose several of the words from the text. Use a dictionary or Google’s search 
field (or another search engine) to build up more associations / collocations of each word. 

b) Internet: Search the Internet and find more information on the BBC. Share your findings with your 
class in the next lesson. 

c) letter: Write a letter to the head of the BBC. Tell him what you think of his new idea to put programs 
online and to sell BBC products. Read your letters to your classmates in your next lesson. Did you all write 
about similar things? 



V.I.Timoshenko 

48 Вестник Карагандинского университета 

d) televisionWrite an essay about how important TV is in your life. What would happen if you had no 
television? Tell your classmates the main points of your essay in your next lesson. Did you all write about 
similar things? 

 
Answers. TRUE / FALSE: 
a. F b. F c. T d. F e. T f. F g. F h. F 
 
And also it is necessary to make appropriate exercises (table 1, table 2). 

T a b l e  1  

Synonym matching 

a aired broadcast 
b unveiled revealed 
c provisionally tentatively 
d central pivotal 
e fee charge 
f utilize exploit 
g wrestling fighting 
h toying playing around 
i departure deviation 
j ridiculous absurd 

 

T a b l e  2  

Phrase matching 

a Make its TV programs Available on the Internet 
b Up to a week After they were originally aired 
c Unveiled the plans for the service 
d increase its global presence and reach 
e He did not disclose whether viewers would have to pay a fee 
f seeking new ways to utilize the Internet 
g the BBC is wrestling with the question 
h options the BBC is toying with include a simultaneous broadcast 
i a departure from Past corporation policy 
j The public would not Welcome the opportunity 

 
Appearing of the Internet in education system motivates students to study, broadens the range of indi-

vidual activity of each pupil, and increases the rate of supplying the qualitative material within one lesson. 
All these possibilities realize with the help of e-mail communication with the pupils from another countries, 
creation and conducting joint telecommunication projects, the opportunity of reading books and watching 
videos in foreign language and listening authentic audio material. Recently watching videos and listening 
audio in online mode got popular. Internet is a unique way to be on the same wavelength with foreign cul-
ture, to watch favorite movies, listen to music, foreign radio stations, know something new about your fa-
vourite actor, singer or group and learn English during these actions. Also there are a lot of different websites 
with interesting and useful audio and video material, different online tutorials which help to learn the lan-
guage. Nowadays Internet substitutes successfully television, radio, DVD players, newspapers and maga-
zines. You can find everything in Internet. Nowadays the issue of using the Internet in foreign language 
teaching is quite of current importance. Generally it is connected with such opinion that using Internet as a 
method of foreign language teaching realizes a lot of goals of education and upbringing [2; 89]. 

Today computer games are widespread among students. Undoubtedly computer games bring such kinds 
of harm as deterioration of vision, computer addiction, but one can not deny that they help pupils to learn 
English language. Many of them are in English and playing them repeatedly helps pupils to remember a lot 
of words and phrases. Also there are a number of special educational computer games and electronic applica-
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tions to textbooks and it is possible to mix useful with pleasant things. The teacher should thoroughly select 
educational computer games and authentic material according to psychological and linguistic features of the 
students. 

At the age of modern technologies and globalization it's easier to find new ways and methods of foreign 
language teaching. Educational process is becoming more interesting. Teachers can share their experience 
and get valuable advices from colleagues due to Internet. The teacher should guide his students to using 
Mass Media in a right way in order to master the language successfully. 
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В.И.Тимошенко 

Ағылшын тілін оқытуда бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану 

Мақалада ағылшын тілін оқытуда бұқаралық ақпарат құралдарын (БАҚ) пайдалану ерекшелiктерi 
қарастырылған. Қазіргі қоғамдағы ағылшын тілін оқыту қажеттілігі мен БАҚ пайдалануда тиімді 
əдістер мен дағдыларды ағылшын тілін оқыту үрдісіне газет мақалалары, теледидар, радио, интернет-
ресурстар, мамандандырылған компьютерлік оқу бағдарламалары арқылы сөйлесім түрлерін 
дамытуға бағытталған — ауызекі сөйлеу, тыңдалым, оқу, жазу мен ағылшын тіліндегі əр түрлі 
стильдерді талдау дағдылары аталып көрсетілген. 

 

В.И.Тимошенко 

Использование средств массовой информации в обучении английскому языку 

В статье рассматривается специфика использования средств массовой информации в обучении анг-
лийскому языку. Выделена необходимость изучения английского языка в современном обществе, 
проанализированы наиболее эффективные методы и подходы использования средств массовой ин-
формации в процессе обучения английскому языку, такие как газетные статьи, телевидение, радио, 
Интернет-ресурсы, специализированные обучающие компьютерные программы, направленные 
на развитие навыков различных видов речевой деятельности — устной речи, аудирования, чтения, 
письма, а также навыков подробного анализа различных стилей английского языка. 
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Foreign language professional-and-communicative competence 
in professional education of engineering students 

The article considers general tendencies of the modern paradigm of higher education and the development of 
engineering education in Kazakhstan. It reveals the concept of foreign language professional-and-
communicative competence as the basic component of professional competency of various professionals 
including engineering ones. The article presents the content and specificity of teaching a foreign language to 
engineering students which are focused on the formation of foreign language professional-and-
communicative competence of future engineers. 

Key words: professional training, engineering education, foreign language teaching, professionally-oriented 
foreign language, communicative competence, foreign language communicative competence, foreign 
language professional-and-communicative competence. 

 
At the present stage of the society development there are considerable changes in various spheres of the 

human' life activity which also considerably affect education system. The modern education paradigm as-
sumes the reconsideration of goals and objectives of the whole education system. New tendencies in the def-
inition of the role and the character of the education system development have a global trend and are consid-
ered at the level of all countries of the world community. 

At the current stage of the development of Kazakhstan Republic the problem of the quality improve-
ment of professional training of specialists is considered as one of the main objectives of the higher educa-
tion policy. It has led to the necessity for the modernization of higher education and the creation of a new 
model of the specialist possessing professional competency. The need for the competence-based approach in 
higher professional education is the result of social, economic and political changes occurring in the modern 
society. The given changes as well as the specific features of the post-industrial society require the adapta-
tion of a specialist to varying conditions. Consequently, the importance of such universal competences as the 
ability to orient in labour market, readiness to consider a career in the interrelation with the education con-
tinuation and enhancement, and change an activity profile depending on changes of the development strategy 
of an enterprise, technologies, etc., the ability to work independently with information and make decisions is 
growing [1]. 

The changes of the educational paradigm of Kazakhstan's higher schools and its transition to new state 
educational standards have demanded the heightened attention to the formation of professional competency 
of students. The new standard calls for the working out and the realization of modern educational programs, 
the innovative updating of methodology and adequate to it pedagogical tools of higher professional educa-
tion, including the branch of engineering sciences. 

Nowadays the engineering activity is characterized by the following tendencies: 
– the increase in the research content of manufactures and technologies and the computerization of all 

spheres of the engineering activity; this all provides the understanding of technical objects as complex sys-
tems integrated in social and cultural environment; 
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– the fast change of samples of equipment and technologies which a specialist is taught in engineering 
university to use and this, consequently, directs the training of specialists on the wide carrying over of the 
received knowledge, abilities, skills, social experience into other spheres of professional activity differing 
from the major one; 

– the strengthening of the innovative component connected with research practice in the process of 
training a future engineer, the provision of specialists’ competitiveness caused by academic mobility, creativ-
ity, communicativeness, computerization of the education process; 

– the strengthening of cultural, moral and humanistic content of the engineering activity in the XXI cen-
tury, the search for ecological-humanitarian sense of engineering that focuses the educational process on the 
interaction of its participants, the formation of new professional engineering culture of a specialist; 

– the increase in the organizational-and-administrative activity field of engineers that focuses the educa-
tional process on the formation of communicative competences, providing the needs for business communi-
cation, cooperation, mutual understanding, productive work in a team. 

It is necessary to underline that presently the goals of engineering education are changing. They are 
aimed at the development of students' abilities to actively and constantly get and use knowledge, abilities, 
and experience for solving arising professional problems. Now professional competency of an engineer is 
understood as a complex integrated unit including a wide range of components, representing a set of compe-
tences, systematized knowledge and skills, highly specialized personal qualities, ways of thinking, and also 
understanding of the responsibility for actions. 

Since the main characteristic feature of the present stage of the education development all over the 
world is the requirement to integrate various constituent education goals for the achievement of a certain set 
of competences, experts in the field of working out national standards of higher school education in the 
countries of the European and the world community single out basic competences which provide the readi-
ness of graduates of various educational institutions and specialties for the adaptation and self-realization in 
the conditions of the modern multilingual and multicultural society. These competences have many common 
components and, undoubtedly, are interdependent. One of such universal component is communicative com-
petence. 

The formation and development of communicative competence is conformable with the new require-
ments which are put forward by the state educational standard of Kazakhstan's higher professional education 
to improve the quality of training future professionals — engineers. Among these requirements there are the 
requirements connected with the formation and the development of students' skills directed at the realization 
of scientific-and-technical cooperation and expansion of international contacts which are impossible without 
mastering by students skills of effective communications, i.e. acquiring communicative competence. 

Communicative competence is a complex polycomponential phenomenon including a number of inter-
connected competences providing a person with the possibility to act as a subject of the communicative ac-
tivity, a dialogue. It is a kernel of the professional activity of future engineers and represents an integrative 
interrelation of semantic orientations, knowledge, abilities, skills, values, experience, activities set in relation 
to a certain circle of subjects and processes, contributing to the success of professional work. 

It is possible to master communicative competence only through a search, experience, a choice, an in-
teraction, activity estimation. When mastering communicative competence, students not only express their 
«I», respect the rights of «another», but also co-operate basing on the equality of positions of partners in a 
communication act and upon that use a wide spectrum of communicative means. In the course of the com-
municative competence formation the subject-matter content carries out the function of the environment in 
which the activity having character beyond the subject field is modeled. Hence, taking into account the fea-
tures of the formation and the development of communicative competence and educational requirements of 
students, a specific teaching material is selected on the basis of a practical and professional orientation, so-
cial importance, the orientation at the formation and the development of communicative competences [2]. 

Thus, communicative competence should have a professional orientation, and it is already necessary to 
speak not about general communicative competence but professional-and-communicative competence which 
as one of the competences in a number of others defining quality of professional training represents general 
ability based on knowledge, experience, values which are acquired and received during education and a life, 
and is considered as a possibility to establish the relation between knowledge and a professional situation, 
that is, an as ability to find a procedure (the use of knowledge in an operation) for the solution of a certain 
professional problem [3]. 
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The criteria of professional-and-communicative competence development are as follows: 
 professional identification; 
 formed communicative abilities as a transfer of professional, social and intercultural competences; 
 methodological readiness [3]. 
The formation of professional-and-communicative competence of any specialist is impossible without 

the integration into the general system of language education of engineering students and the system of for-
eign language education in particular as higher educational establishments face the problem of training engi-
neers capable to carry out professional and business dialogues not only inside their country, but also in other 
countries of the world in conditions of the multilingual and multicultural society, the global economy and 
manufactures. 

In the conditions of Kazakhstan’s active entrance into the world economic sphere, rapidly developing 
industrial and scientific contacts with foreign countries, one of the requirements to graduates of higher edu-
cational establishments is practical skills of foreign languages. Each professional with higher education 
should know a foreign language and be capable to carry out a communication in a foreign language in any 
professionally significant situations and spheres of communication [2]. Foreign language communicative 
competence is considered today as an obligatory component of professional skills of a specialist not only of 
humanitarian, but also technical profile. The given competence contributes to the successful realization of 
the primary goals of communication and self-realization of an individual and is expressed in the mastering of 
linguistic abilities, observance of specific sociocultural norms of speech behaviour [4] and helps a graduate 
of a higher, non-linguistic ones as well, fully realize his or her professional goals while being in a constant 
interaction with other people, organizing and directing their activity. Foreign language communicative com-
petence is not only the requirement of the day, but also an obligatory condition of successful professional 
activity. Moreover, it is a means of self-development of the student’s individuality as a future specialist, it is 
«a way of familiarizing with professional and universal cultures, a component of social relations and one of 
intelligence indicators» [5]. 

Thus, the formation condition of multilingual and multicultural identity of a future engineer in a profes-
sionally focused environment where another language is spoken is the acquiring of a certain level of foreign 
language communicative competence. Nevertheless, the carried out analysis of the basic scientific and meth-
odological literature (I.L.Bim, N.D.Galskova, E.F.Zeyer, I.A.Zimnyaya, N.F.Koryakovtseva, E.N.Solovova, 
A.N.Shamov etc.) and own practical experience of teaching professionally-oriented foreign language (for-
eign language for special purposes) specify that the issue concerning the formation of foreign language 
communicative competence is insufficient for the formation of multilingual and multicultural identity of a 
student in the framework of modern requirements to the training of future professionals of any profile in the 
context of the new competence-focused educational paradigm. 

The social order of the modern society to teach foreign languages not only as a means of communica-
tion, form professionally competent multilingual and multicultural identity of a graduate of a higher educa-
tional institution who is ready to carry out intercultural professional and academic communication result in 
the necessity to form a professional component of foreign language communicative competence of future 
specialists, including professionals of engineering profile. Thus, the question of the formation of foreign lan-
guage professional-and-communicative competence of future higher school graduates is becoming actual. 

The statement of this question was promoted by works of D.Hymes in the field of the of communicative 
competence analysis who defined it as internal knowledge of the situational relevance of language; the abil-
ity allowing to be a participant of the speech activity. His researches emphasize the fact that the mastery of a 
language assumes not only the knowledge of grammar and lexicon, but also social conditions of their use [6]. 

In this context we can agree with A.L.Fedorova who considers communicative competence as «the sum 
of language skills and knowledge of a speaker — listener about the language use in changing situations and 
speech conditions» [7]. 

I.G.Sorokinа in this context meaningfully specifies the concept of «communicative competence» by the 
fact that «it includes an adequate set of language means and the statement organization in line with a plan 
and purposes of a communication, and also characteristic features of a communicative act, a situation and 
relations between communicators» [7]. 

Another fact which is worth mentioning is that scientists in their authors' definitions consider communi-
cative competence not only from the position of language knowledge, skills, but also bring an attention to the 
question of their situational use that assumes and preconditions the presence of certain communication 
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spheres (household, educational, scientific, professional) in the context of which they become actual. Hence, 
communicative competence already assumes a certain orientation. 

In this case it becomes necessary to refer to a number of researches where scientists consider communi-
cative competence from the position of professional training of specialists of various subject fields. Thus, 
T.M.Balykhina defines communicative competence as «an ability by means of language and sociocultural 
knowledge to establish interpersonal communication in professional sphere, whether it is educational, scien-
tific or industrial, and situations of human activity» [8]. 

It is possible to agree with V.F.Aitov who considers foreign language communicative competence as 
specialist's readiness and ability of a specialist who did not study a foreign language at language faculty to 
apply foreign language linguocultural, scientific and subject-matter knowledge for the realization of compre-
hensive intercultural communication in a foreign language [9]. 

The analysis of the given above definitions proves that communicative competence represents not only 
the unity of productive language and speech means but also readiness and ability to their situational actual-
ization in various fields of activity, including business, academic and professionally-focused. 

Thus, we can draw a conclusion, that a necessary component of professional competency of future spe-
cialists is foreign language professional-and-communicative competence which will allow graduates of high-
er schools: 

1) to co-operate with representatives of another language and culture with taking into account profes-
sional features, national values and norms of behaviour in the conditions of globalization; 

2) to create a positive attitude in the professionally-focused interaction in a foreign language; 
3) to choose successfully ways of verbal and nonverbal communications which are adequate to situa-

tions of professionally-focused communication. 
It in turns calls for the necessity to attract more attention to the formation of foreign language profes-

sional-and-communicative competence. The increasing requirement for engineering specialists possessing 
foreign language professional-and-communicative competence brings special importance to foreign language 
education of future professionals in the conditions of higher educational establishments and results in the 
need to reconsider the goals and objectives of foreign language teaching, the new selection of the foreign 
language education content, the determination of a teaching trajectory and principles, the working out of spe-
cial methods (technologies), the working out of the relevant specialized educational and methodological lit-
erature and so on. 

The activity on the introduction of new curriculums on foreign language for the development of stu-
dents' foreign language professional-and-communicative competence in educational programs of engineering 
specialties demands the reconsideration with a support on foreign experience and with the account of domes-
tic professional practice and theory. 

Foreign language teaching should also take into consideration the following points: 
1. The whole university course on foreign language should have a professionally focused character, 

therefore its objectives are defined by communicative and cognitive needs of specialists of a corresponding 
subject field. 

2. The basic components of the content of the whole course on foreign language are: 
 the spheres of communicative activity covering household, social, sociocultural, educational and 

professional spheres of communication, and also themes and situations of foreign speech activity within the 
specific professional spheres of communication activity; 

 communication means (lexical units, grammatical forms and constructions, speech patterns and for-
mulas, socioculturally marked linguistic units and speech clichés, scientific lexicon and professional termi-
nology); 

 texts of various character in content, genre, style, containing sociocultural, linguocultural and profes-
sional knowledge; 

 skills to understand and use the whole variety of language material in oral and written speech forms 
in different situations, including situations of professional communication; 

 skills and abilities of foreign oral and written communication in accordance with the activity fields 
of a future specialist. 

3. From the methodological viewpoint, it is advisable to develop all speech activity skills in the interre-
lated way, teach linguistic phenomena in the unity of their form, meaning and functional significance on the 
basis of spiral progression principle, use authentic texts and provide authenticity in students’ educational and 
speech work. 
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4. The language material is considered as the realization method of a definite type of speech activity 
and uses functional-and-communicative approach when selected. 

Summarizing the aforesaid, we can tell, that in modern conditions of globalization and transformation 
of labour market into international one, professional competency of engineers is presented by not only highly 
specialized technical knowledge and abilities, but also a number of «non-traditional» qualities for engineer-
ing education and competences of social and humanitarian character such as foreign language professional-
communicative competence. In this case the approach to professional training of specialists, oriented, first of 
all, on the development of only professional qualities and considering a person from the point of view of op-
erational-and-technical «suitability» to perform this or that activity instead of seeing him as a constantly de-
veloping individual with certain valuable experience, ethical attitudes and dialogue models is not actual to-
day and demands thorough reconsideration. 
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Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызада  

Инженерлік мамандық бойынша оқитын студенттерді кəсіби дайындаудың  
шетелдік кəсіби-коммуникативті құзырлығы 

Мақалада жоғары білім берудегі қазіргі таңдағы парадигманың жалпы тенденциялары жəне 
Қазақстандағы инженерлік білім берудің дамуы қарастырылған. Əр түрлі салалы мамандық 
компетенциясының, сонымен қатар инженерлік бейіннің негізгі компоненті болып табылатын, 
шетелдік кəсіби-коммуникативті компетенцияның ұғымы анықталды. Болашақ инженер-
мамандарының шетелдік кəсіби-коммуникативті компетенциясын қалыптастыруға бағытталған 
инженерлік мамандықтар студенттерін шетел тілін оқытудың мазмұны мен ерекшелігі берілген. 

 

Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызада  

Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция 
в профессиональной подготовке студентов инженерных специальностей 

В статье рассматриваются общие тенденции современной парадигмы высшего образования и развитие 
инженерного образования в Казахстане. Раскрывается понятие иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции, которая является основным компонентом профессиональной компе-
тентности специалистов различного профиля, в том числе инженерного. Представлены содержание и 
специфика обучения иностранному языку студентов инженерных специальностей, направленных 
на формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих специали-
стов-инженеров. 
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Ыбырай Алтынсарин — азатшыл Алаш мұраттарына 
ұласқан ұстанымдардың негізін салушы ұлт тұлғасының бірі 

Туғанына 175 жыл толуына орай 

Мақалада ХІХ ғасырдың көрнекті ғалымы Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен қызметі суреттелген. 
Оның ірі педагог, фольклорист, этнограф, əдебиеттанушы, ағартушы ретіндегі шығармашылығына 
сипаттама берілген. Алтынсариннің тұңғыш рет қазақ даласында жергілікті тұрғын халықтың 
балалары үшін бастауыш мектеп құрудағы тарихи рөлі көрсетілген. 1860–1879 жылдары ол 
педагогикалық қызметпен қатар, сан қырлы жұмыстар жүргізгендігі, атап айтқанда: Торғай уездік 
басқармасында іс жүргізуші, Торғай уездік судья, Торғай уезі басшысының аға көмекшісі, Торғай 
облысы Халық училищелерінің инспекторы болғандығы айтылған. Ұлы ағартушының Илецк, 
Николаев, Торғай, Ырғыз уездерінде орыс-қазақ мектептерін, Орскіде мұғалімдер мектебін, Торғайда 
Кəсіпшілік училищесін, Ырғызда Қазақ қыздары үшін мектеп-интернатын ашу жолында арылмай-
талмай қажырлы еңбек атқарғандығы көрсетілген. Оның «Қырғыз хрестоматиясы» жəне 
«Қырғыздарды (қазақтарды) орыс тіліне оқытудың бастауыш нұсқауы» атты алғашқы оқулықтары 
демократиялық жəне гуманитарлық рухқа толы екендігі туралы қорытынды жасалған. 

Кілт сөздер: өмірдеректері, мектеп ашу, білім, зиялылар, оқулықтар, дінтану, мақалалар, хаттар, 
этнографиялық зерттеулер. 

 

Кіріспе 

Ыбырай Алтынсарин — қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, ақын, жазушы, этнограф, 
фольклоршы, қоғам қайраткері. Шын аты — Ибраһим. Орта жүздің Қыпшақ руынан шыққан. Ол 1841 
жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Затобол ауданында дүниеге келген. 

Əкесі Алтынсары оқымаған, өз еңбегімен тіршілік еткен қарапайым шаруа адамы болған. 
Шешесі Айман (кейбір деректерде Аймен) Арғын руының ішіндегі Шеген деген бидің қызы екен. Ол 
халық аузынан жинақталған ертегілер мен жырларды көп білетін сауатты адам болған. Ыбырайдың 
шешесі халық ертегілері мен жырларын ұлының құлағына жастайынан құйып тəрбиелеген. 

Ыбырай 3–4 жасқа толғанда, əкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожа бидің қолында 
қалады. Бүкіл балалық шағы сол атасының қолында өтеді. Ағартушының атасы Балғожа 
Жаңбыршыұлы өз заманындағы ірі феодалдардың бірі еді. Ол ұзақ уақыт Орынбордағы шекара 
комиссиясы қол астында Қыпшақ руына старшын болған, өз аймағының атақты кісілерінің бірі, ірі 
бай. Ел ішіндегі көп жағдайларда биліктің тізгінін ұстаған би Орынбор əкімшілігінің алдында да, 
орыс шенеуніктеріне де сыйлы, беделді, белгілі кісі болыпты. Немересін адалдыққа, тапқырлыққа, 
турашылдыққа, шешендікке баулыған, Балғожа оны өзімен бірге жиын-тойларға алып барып, билік 
айтқызып, қанатын қатайтқан [1]. 

Жасынан зерек Ыбырай да атасын жерге қаратпай алғырлық танытып, көпшіліктің үмітіне 
айналады. Атасы Балғожа төңірегіне ақын-жырауларды жинап, өзі де өлең жазған. Сондықтан да 
Ыбырай бала кезінен туған халқының мəдениеті мен əдебиетінен сусындаған. 

Ыбырай Алтынсарыұлының маңызды өмірдеректері 

1850 жылы дала өмірінде көп билікті өз қолында ұстаған Балғожа Ыбырайды Орынбор шекара 
комиссиясының жанынан ашылған мектепке береді. Бұдан бұлай ел билеу ісі орысша сауатты 
адамдардың қолына көшеді деп ұққан Балғожа би немересі арқылы кейін де сол ел билеу ісін 
қолынан шығармау ниетін көздеген. Жаңа ашылған мектепте 30 бала, олардың ішінде 9 жасар 
Ыбырайда болды. 

Ол уақытта Ресей үкіметінің көздегені осындай мектептер арқылы жергілікті əкімшілік 
орындарға қазақтың өз ішінен қызметкерлер əзірлеу еді. 

Мектеп оқушылары отаршылдық саясат рухында тəрбиеленуге тиісті болды. Бірақ жасынан 
зерек Ыбырай бұл мектептің оқу жүйесі шеңберінде қалмай, дүние жүзі əдебиеті мен орыс əдебиеті 
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классиктерінің шығармаларын өздігінен оқып нəр алды. Мектепті бітіргеннен кейін, 1857–1859 
жылдар аралығында ол атасы Балғожа бидің хатшысы болды. 

Кейін Орынбор облыстық басқармасына кіші тілмаштық қызметіне ауысады. 1860 жылы 
Орынбордан Торғайға ауысып, мұғалімдік қызметке орналасады. Өзінің тікелей күш салуымен 1864 
жылы қазақ балаларына арналған тұңғыш мектеп ашады. Осыдан бастап оның ағартушылық жəне 
педагогикалық қызметі басталады. 

1860–1879 жылдар арасында Ы.Алтынсарин мұғалімдік, ағартушылық қызметімен қатар, 
арагідік басқа да қызметтер атқарды: 1868–1874 жылдары Орынбор генерал-губернаторының арнайы 
тапсыруы бойынша төрт рет Торғайдың уездік судьясы; 1876–1879 жылдары Торғай уездік 
бастығының аға жəрдемшісі болды. Инспекторлық қызметке кіріскен кезден бастап Ыбырай 
зайырлық мектептер ашуды қолға алды [2]. 

Қазақ халқын мəдениетке үндеп, халық ағарту мəселесінде көп еңбек еткен тұңғыш ағартушы 
1864 жылдан 1889 жылға дейін жиырма бес жылдық өмірін қазақ балаларына арнап, мектеп ашу, 
оларды оқыту, тəрбиелеу, оқулықтар, оқу құралдары жəне əдістемелік кітаптар жазу жұмысына 
арнайды. 1889 жылдың 17 шілдесінде, 48 жасында «Инспектор көлі» жағасында, өз үйінде ұзаққа 
созылған өкпе ауруынан қайтыс болады. 

Қазақтың тұңғыш педагогы əрі ақын, əрі жазушы Ыбырай Алтынсарин ауырып, төсек тартып 
қалғанда орыс жолдастарының оны дəрігерге қарату ісін ұйымдастырулары; қайтыс болған күні 
ақырғы рет қоштасу үшін қаладан көптеген таныстары мен шəкірттерінің арнайы келуі; кейін 
Н.И.Ильминскийдің «Ыбырай Алтынсарин туралы есте қалғандардан» деген атпен Қазан баспасында 
арнаулы кітап бастырып шығаруы Алтынсариннің ел ішінде беделді, сыйлы болғандығын дəлелдейді. 

Бір айта кететін жайт, Ы.Алтынсарин қайтыс болғанда қазақ салтымен оған жоқтау айтылған. 
Ол жоқтау 1976 жылы Мəскеу мұрағатындағы «Ильминский папкасы» деген бумадан табылды. 
Ондағы [3]: 

Дəріден себеп болмады, 
Шын келген соң ажалы. 
Күн де ауылда болушы ед, 
Жəрмеңкенің базары. 
Өтіп те кеткен дүние-ай, 
Дүбірлесіп жиылып, 
Аспанға шығып тозаңы! 
Жетімсіреп қалды ғой 
Төрт ояздың қазағы... — 

деген жолдармен жалғасатын ұзақ жоқтауды Ыбырайдың туыс-жұрағаттарының бірі жазған болуы 
керек деп көрсеткен. Ал зерттеушілер мұны Ыбекеңнің өзі қадірлеген, жанында жүрген жəне 
қайтқанда қасында болған қазақтың белгілі ақыны Нұржан Наушабаев екенін айтады. 

Ыбырайдың бар өмірін жастарға білім беруге арнауы 

Ы.Алтынсарин орыс тілімен қатар, араб, татар тілдерін жетік меңгеріп, көксеген бар арманы 
халыққа білім беру болды. Ол кезде қазақ балаларына арнап, мектеп ашу өте қиындыққа түсті. Соған 
қарамастан, Ыбырайдың тікелей атсалысуымен 1864 жылы қаңтар айында тұңғыш қазақ мектебі 
ашылды. 

Сол замандағы қаражаттың жетіспеушілігі, мектеп үйі, құрал-аспаптардың жоқтығы да оны 
мұқалта алмады. Ол ауыл-ауылды аралап, халыққа білім беретін мектептердің артықшылығын 
түсіндірді. Өзінің насихатын халықтың жүрегіне жеткізе білген оған халық арасынан қолдау 
көрсетушілер табылды. Қаржы жинауды ең алдымен өзі бастап, атасы Балғожаның еншісіне берген 
малын сатып, түскен ақшаны мектеп салуға жұмсады. Оқу үйі жетіспеген кезде оқу-білім іздеген 
қазақ балаларын өз үйіне жатқызып оқытқан. 

1864 жылы ол Н.И.Ильминскийге жолдаған хатында: «Осы жылы қаңтардың 8 күні менің көптен 
күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды, оған 14 қазақ баласы кірді: бəрі жақсы, есті балалар... Бұл 
балалар небəрі үш айдың ішінде орысша, татарша жаза білетін болды» [4], — деп жазды. Бұдан біз 
Ыбырайдың ұстаздық жолының сəтті басталғанын байқаймыз. 

1879 жылы Ы.Алтынсарыұлы Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне 
тағайындалады. Бұл оның ағартушылық қызметінің кең өріс алуына жол ашады. Ол жаңа үлгідегі 
мектептер ашу ісімен шұғылданады. 1879–1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт уезінде 
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(Торғай, Ырғыз, Троицк, Ақтөбе) уездік жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында 
қолөнер мектебі ашылады. Бұл мектеп қазақ даласындағы техникалық білім беретін тұңғыш оқу орны 
болды. 

Ыбырай қазақ даласында бірінші болып қыздарды білімге тартты. 1887 жылы Ырғызда қыздарға 
арналған мектеп-интернат ашты. Қыздар мектебін ұйымдастыруы — ұлы ағартушының бұл тұрғыда 
жасаған үлкен еңбегі. 

Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ы.Алтынсарин мұғалімдер 
даярлайтын мектеп ашуды күн тəртібіне қояды. 1881 жылы Орск қаласында тұңғыш Мұғалімдер 
мектебі ашылады. Ыбырайдың инспекторлық жəне ағарту саласындағы қызметін аталған мектептерді 
ашу ісімен шектеуге болмайды. Ол сол мектептердегі тəлім-тəрбие, оқу жұмысының жанды ұйтқысы 
болды. Ыбырай туған халқын ерекше сүйді, оның болашағына зор сеніммен қарады. Сондықтан 
халық ағарту ісін айрықша шабытпен орындады. 

Ағартушы қайтыс болғаннан кейін 1891 жылы Торғай қаласында, 1893 жылы Қостанайда, 1895 
жылы Қарабұтақта жəне 1896 жылы Ақтөбеде Қыздар училищелерін ашуға рұқсат етілді. Бұл да 
Ы.Алтынсариннің ізденулерінің нəтижесі екендігі құжаттар бойынша дəлелденіп отыр [5; 12]. 

Кезінде Ы.Алтынсарыұлы салдырған Қостанай өңіріндегі мектептерде Алаштың ғұламалары 
А.Байтұрсынов пен М.Дулатов оқыған, «Алашорда» дүниеге келген. 

Ыбырайдың өмірінде ерекше орын алған зиялылар 

Жалпы, Ыбырай Алтынсариннің рухани өсуіне профессорлар В.В.Григорьев пен Н.И.Ильмин-
скийдің ықпалы ерекше болған. 

Ыбырай өзінің қалыптасу барысында шығыстанушы-ғалым В.В.Григорьевтің тікелей ықпалында 
болды. Атасы Балғожа биді жақсы білетін жəне сыйлайтын В.В.Григорьев Ыбырайға аса ілтипатпен 
қарап, өзінің бай кітапханасын пайдалануға мүмкіндік берген. Ыбырай оның кітапханасынан əдебиет, 
тарих, философия кітаптарын, дүниежүзі ағартушыларының еңбектерін, ұлы адамдардың өмірі 
туралы шығармаларды көп оқыған. 

В.В.Григорьев — орыстың көрнекті Шығыс зерттеушісі, Ресей ҒА-ның корреспондент мүшесі. 
1834 жылы Петербург университетінің Шығыс бөлімін бітіргеннен кейін Сыртқы істер 
министрлігінің жанындағы Шығыс тілдері институтында істеді. 1851 жылы Орынбор генерал-
губернаторлығының қарамағына жұмысқа ауысып, Орынбор шекара коммиссиясын (1854) жəне 
Орынбор облысын басқарды (1859–1863). Григорьев қазақ халқының тарихы, мəдениеті, 
этнографиясы, саяси өмірі, экономикасы, т.б. жөнінде көптеген еңбектер, мақалалар жазды. Олардың 
бір бөлігі «Россия жəне Азия» деген атпен 1876 жылы жеке бір жинақ болып шықты [6]. 

В.В.Григорьевтың жобасы бойынша 1861 жылы Троицкіде қазақ жастары үшін мектеп ашылды. 
Ол Ш.Уəлихановпен дос болды жəне Ы.Алтынсариннің ғалым жағынан қалыптасуына септігін 
тигізді. 

Ағартушылық мұраттарын іске асыруында Ыбырайға Ильминский елеулі ықпал жасаған адам. 
Н.И.Ильминский (1822–1892) — орыс зерттеушісі, консервативтік бағыттағы педагог. 1858 жылдан 
Орынбор шекара комиссиясында қызмет істеді. Ол қазақ, татар, чуваш, мордва, т.б. аз ұлт 
халықтарының ағарту ісіне елеулі үлес қосты. Араб алфавиті орнына осы халықтардың орыс 
графикасына негізделген алфавитін ұсынды. Ы.Алтынсаринмен қызметтес болды. Ол туралы естелік 
жазды [7]. 

Патша үкіметі Еділ бойы, Орал, Сібір аймақтарындағы «бұратана» халықтарға (татар, чуваш, 
башқұрт, мордва, қазақ т.б.) оқу-ағарту ісін жүргізуде Ильминскийдің «педагогикалық жүйесін» 
қолданды. Ол ұсынған педагогикалық «қағидалар» бойынша мектепте оқудың білімдік мəнінен гөрі, 
діни-насихаттық жағы басым болды. 

Жалпы, миссионер Н.И.Ильминский тəрізді ағартушылардың шын мəнінде қазақ жерінде мектеп 
ашу дегеніміз — бұл халықты негізінен орыстандыру жəне тіл жағынан, дін жағынан да орыстарға 
мүлдем қосып жіберу болып табылатынын ашық айтқаны белгілі. Ы.Алтынсарин мұндай ұстанымға, 
мұндай көзқарасқа мүлде қарсы болды. Ол қазақ ағартушыларының арасынан алғашқылардың бірі 
болып, шын мəнінде қазақ халқын орыс тəрізді, еуропа халықтары тəрізді мəдениеті, білім деңгейі 
едəуір алға кеткен халықтар деңгейіне жеткізіп жəне сонымен бірге өз халқының тілдік жəне мəдени 
мұраларын, рухани мұраларын қорғайтын, қолдайтын, алдағы уақытта оны үздіксіз өркендететін, 
мəдениетті, рухани тұлғалы қазақ интеллигентін қалыптастыруды көздеген болатын. Ыбырайдың 
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осындай өркениеттік көзқарастары империяның ағартушы-ғалымдарына ой салды. Тіпті 
Ильминскийдің өзі Ыбырайға жоғары баға берді [8]. 

Ы.Алтынсарин өзінің дидактикалық көзқарасы жағынан — ұлы ағартушылардың озық 
идеяларына сүйенген, адамгершілік педагогикасын жаңа жағдайда іске асырған ізгі ниетті адам. Ян 
Амос Коменскийдің озық идеялары, ағартушылық, педагогтік оқулары Ыбырай жүрегінен нық орын 
тепті. Ушинский, Толстой, Бунаков, Паульсон сияқты даңқты педагогтерді ұстаз тұтты. Ыбырай 
осындай ұлы адамдардан тəлім алып өсті. Өзінің педагогтік қызметтерінде солардың қағидаларына 
сүйенді. Оны қазақ жағдайына, жаңа ортаға қолдану жолын қарастырды [9]. 

Ыбырай Алтынсарыұлы өзі құрастырған «Қырғыз хрестоматиясын», сондай-ақ Я.А.Комен-
скийдің материалдарын мұғалімдер үшін өте құнды деп түсінді. 

Ян Амос Коменский (1592–1670) — ХVІ ғасыр мен ХVІІ ғасырлардың аралығындағы жаңа 
педагогиканың негізін қалаушы чехтың ұлы педагогі, гуманист, қоғам қайраткері. Өзінің есімін дүние 
жүзіне танытқан «Ұлы дидактика» (1657) атты еңбегін жəне тарихта бірінші рет жанұя тəрбиесі 
жөнінде «Ана мектебі» (1632) жетекші құралын жазған. 

Коменский педагогикасының негізі гуманизм мен демократизм болды. Ол мектеп балаға 
сүйіспеншілік, адамгершілік қасиеттерін тəрбиелейтін «адамгершілік шеберханасы» болуға тиіс 
деген көзқарасты насихаттады. Ұлы педагог тəрбиені адамның табиғатына сəйкес жүргізу керек деп 
есептеді. Осы талапты ол тəрбие мен оқытудың жалпы принципі деп санады. Я.А.Коменский 
адамның өсіп-жетілуіндегі жас ерекшеліктерін негізге ала отырып, бір-бірімен байланысты құрылған 
бірыңғай мектеп жүйесін ұсынды: ана мектебі (6 жасқа дейін), ана тілі мектебі (6–12 жас), латын 
мектебі немесе гимназия (12–18 жас), академия (18–24 жас). Ол алғашқы рет оқу тоқсандарына 
жіктелген оқу жылы жөніндегі ұғымды анықтады. Педагогика тарихында тұңғыш рет оқу жұмысын 
ұйымдастырудың негізгі түрі — класс-сабақ жүйесін ұсынды [10]. 

Я.А.Коменский дүние жүзі педагогикасының дамуына зор ықпал жасады. Сондықтан да 
қазақтың тұңғыш педагогы Ы.Алтынсарин жəне басқа халықтардың прогресшіл педагогтары да өз 
еңбектерінде Коменскийдің идеяларына сүйенді. 

Ы.Алтынсаринге атақты орыс педагог-демократы К.Д.Ушинскийдің алдыңғы қатарлы, озық 
ойлы ұстаздық қағидалары қатты ұнаған. 

К.Д.Ушинский — Ресейде ғылыми педагогиканың негізін қалаушы. 1844 жылы Мəскеу 
университетінің заң факультетін бітірген. 1862–1867 жылдары шетелдерде болып, мектеп ісін 
зерттеген. Ушинскийдің педагогика жүйесінің негізгі өзегі білім беру мен оқыту жүйесін 
демократияландыру болды. Ол педагогика мен философия арасындағы байланыстылықты түсінді. 
Білім алу құқығын мойындау идеясы Ушинскийдің педагогика жүйесінің негізіне айналды. Осы 
тұрғыдан ол ер жəне қыз балалардың жаппай ана тілінде міндетті оқуын талап етті. Тəрбиені 
қоғамдық құбылыс деп қарады. Балаларды жан-жақты зерттеуді талап етті. Педагогиканың басқа 
ғылымдармен байланысы орыс ғалымының «Адам тəрбиесі. Педагогикалық антропология» деген 
еңбегінде айқын бейнеленді. Бұл дүние жүзі əдебиетіндегі бірінші проблемалық зерттеу болды [11]. 

К.Д.Ушинский славян халықтары прогресшіл педагогикасының дамуына зор ықпал етті. Қазақ 
жерінде Ы.Алтынсарин өзінің ағартушылық ісінде Ресей ғалымының шығармашылық қызметінен көп 
үлгі алды. 

Сонымен, Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Б.Ф.Бунаков сынды атақты əдіскер-педагогтардың 
оқыту əдістерін батыл да шебер қолдану нəтижесінде Ыбырай Алтынсариннің тəжірибесі артты. 
Педагог-ғалымның дидактикалық көзқарасы қалыптасты. Ол баланың мектептен алатын білімін өмір 
талабына қолдануды тамаша ұштастырды. 

«Қазақ хрестоматиясы» — ұлттық мəдениетіміз тарихындағы тұңғыш оқулық 

Ы.Алтынсарин оқу-ағарту жұмыстарына өз заманының ең озық əдістемелерін қолдана отырып, 
білімнің балаларға ана тілінде берілуіне айрықша мəн берген. Сондықтан да «Қазақ хрестоматиясы» 
атты оқулық жəне «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» атты дидактикалық оқу 
құралын жазған. 

1879 жылы жарық көрген «Қазақ хрестоматиясы»: бірінші — балалар өмірі туралы орыс 
тіліндегі əр түрлі хрестоматиядан, көбіне Паульсонның хрестоматиясынан алынған əңгімелер; екінші 
əр түрлі жастағы адамдардың өмірін суреттейтін əңгімелер; үшінші — қазақ жыршыларының өлең 
жырларынан үзінді; төртінші — қазақтың мақал-мəтелдері тəрізді төрт бөлімнен құралған.  
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Зерттеушілер кітапқа енген əңгімелердің көпшілігі И.И.Паульсонның «Оқуға жəне орыс тілінде 
практикалық жаттығулар жасауға арналған кітап» хрестоматиясынан алынғанын, сондай-ақ 
кейбіреулері К.Д.Ушинскийдің «Балалар дүниесі», «Ана тілі», Л.Н.Толстойдың «Əліппе жəне оқу 
кітабы», Б.Ф.Бунаковтың «Əліппе мен құрал» сияқты кітаптарынан алынғандығын анықтап отыр. 
Олардың көпшілігі дəл аудармалар да, бірқатары — ерікті аудармалар [5; 11]. 

Ағартушы хрестоматиясына енгізген шығармаларымен еңбекті сүюге, өнерге ұмтылуға, Отанын, 
елін-жерін сүюге, талаптылық, жігерлілік, ізденімпаздық, адамгершілік, қайырымдылық, жинақылық 
сияқты басқа да жақсы мінез-құлыққа тəрбиелеуді көздеген. Жалқаулық пен надандық сынды жаман 
қасиеттерді сынай отырып, балалардың осылардан аулақ болуына жол көрсеткен. Оқулыққа енген 
өлең-жырлар, мақал-мəтелдер күні-бүгін де өз маңызын жойған жоқ: 

Істің болар қайыры 
Бастасаңыз алдалап, 
Оқымаған жүреді 
Қараңғыны қармалап. 

(«Сөз басы» [12; 5]) 
 

Мал дəулеттің байлығы 
Бір жұтасаң жоқ болар, 
Оқымыстың байлығы 
Күннен күнге көп болар, 
Еш жұтамақ жоқ болар. 

(«Сөз басы» [12; 5]) 
 

Надандықтың белгісі – 
Еш ақылға жарымас. 
Жайылып жүрген айуандай 
Ақ, қараны танымас. 

(«Сөз басы» [12; 6]) 
 

Айналасына ас қойып, 
Изені көлдей шалқытқан. 
Қолын қатты тигізбей, 
Кірлі көйлек кигізбей, 
Исін жұпар аңқытқан. 

(«Бұл кім?» [12; 9]) 
 

Бəріміз бір адамның баласымыз, 
Жігіттер, бір-біріңе қарасыңыз! 
Өмір деген бес күндік кетер өтіп, 
Атаң барған орынға барасыңыз! 

(«Өсиет өлеңдер» [12; 9]) 
 

Ағайын жат болады алыс болса, 
Болады жат та жақын таныс болса. 
Достарың, дұшпан түгіл табалайды — 
Аяғың бір нəрседен шалыс болса! 

(«Арық мал жан жолатпас бір жалданса» [12; 12]) 
 

Береке кеткен елдерде 
Күн қысқарса керек-ті. 
Алатаудай атаға 
Ұл қышқырса керек-ті. 

(«Азған елдің адамына» [12; 14]) 
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Əй, жігіттер, үлгі алмаңыз, 
Азған елдің ішінен. 
Алыс-алыс қашыңыздар, 
Зияндасты кісіден. 
Жақсыны көзден салмаңыздар, 
Жақсыдан қапыл қалмаңыздар. 
Өзі болған ерлердің, 
Аяғынан алмаңыздар 

(«Əй, жігіттер!» [12; 15]) 
 
Жоғары қарап оқ атпа, 
Өзіңнің түсер қасыңа! 
Ақылсыз жанды досым деп, 
Басыңды қосып сыр айтпа. 
Күндердің күні болғанда, 
Ол жаман айғақ болар басыңа! 

(«Əй, достарым!» [12; 15]) 
 

Ыбырай Алтынсарин көзі тірісінде «Қырғыз хрестоматиясы» кітабының екінші бөлімін жазған. 
Өкінішке қарай, бұл шығарма əр түрлі себептерге байланысты баспадан уақытында жарық көрмеді. Ұлы 
педагог қайтыс болғаннан кейін қолжазба із-түссіз жоғалып кеткен. Қазір Ресей, ТМД елдері 
мұрағаттары мен кітапханаларына хабарласу, құнды қолжазбаны іздестіру, ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жүруде [13]. 

«Қырғыз хрестоматиясының» жастарға дұрыс тəрбие беру жəне олардың дүниетанымдық 
көзқарасын кеңейту үшін қазірдің өзінде де мəні зор. Сондықтан да бұл оқулық ұзақ жылдар бойы 
талай рет басылып, мектеп оқушыларына ұсынылып келеді. 

Ағартушының «Шариат-ул-Ислам» 
(«Мұсылманшылық тұтқасы») атты оқу құралы 

Аталған еңбек 1884 жылы Қазан қаласында араб қарпімен басылып шыққан. Кітап «Құран 
негіздерін» ұғындыру мақсатында мектептерде оқытылатын дін сабағының қазақтарға анағұрлым 
ұғынықты оқу құралы есебінде жазылған. 

Ыбырай Алтынсарыұлы бұл оқу құралын жазудағы мақсаты туралы былай деп тарқата айтқан: 
«...Қазіргі кезде қазақ арасында Мұхамбеттің діни оқуы жайылып, етек алып барады... мүмкін 
болғанша, біріншіден, қазақ жастарының дін жөніндегі түсініктері теріс бағытқа түсіп кетпеуі үшін, 
ал екіншіден, қазақтың жазба тілінде татар тілі орынсыз етек алуына жол бермеу үшін (бұл — 
қазақтарды татарландырудың ең сенімді тəсілдерінің бірі ғой) мен соңғы кезде Мұхамбет шариғатын 
үйрене бастап... Осы оқу құралын құрастыруға кірістім» [14]. 

«Мұсылманшылық тұтқасы» кітабы төрт баптан тұрады. Бірінші бапта — иман туралы сөз бола-
ды. Екінші бапта руза турасында, зекет жайлы, қажыға бару, харам, макруб мəнін əңгімелейді. 
Үшінші бапта ыхлақ, яғни адамдардың мінездері, турасында; төртінші бапта намаз ішінде оқылатын 
дұғалардың қазақша мағынасы берілген [15]. 

Кеңестік жүйе тұсында Ы.Алтынсариннің əлеуметтік-экономикалық көзқарастарын талдауда 
оны атеист етіп көрсетуге тырысушылық байқалды. Шын мəнінде, Ы.Алтынсариннің өз халқы 
ұстанған дінді қадірлегені, мұсылман дінінің жақсы жақтарын бағалағаны жəне оның рухани 
құндылықтарын қазақ халқының өркендеуіне жəне алға басуына пайдалануға шақырғандығы кеңінен 
белгілі. 

Еліміз тəуелсіздігін алып, оң мен солын таныған кезеңінде ұлы ағартушыдан мұра болып қалған 
дінтану сабағынан оқулық — өшпес қазынамыз. Дінге деген көзқарас бүгінгідей жақсарған сəтте 
Ыбырай Алтынсариннің тағылымды дүниесі — дін оқулығы тəрбие құралына сұранып-ақ тұрған 
шығарма. Мұсылманшылықты уағыздауда таптырмайтын құрал. 
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Алтынсариннің публицистикалық мақалалары 

Ыбырай Алтынсарыұлының əдеби жетістіктері тек қана ақындықпен, жазушылықпен, 
аудармашылықпен шектеліп қоймаған. Оның публицистикалық мақалаларының да маңызы орасан 
зор. 

Зерттеушілер бұларды үш топқа бөледі [9; 307]: а) хаттары; ə) экономикалық, саяси-əлеуметтік 
тақырыптарға жазып, «Оренбургский листок» газетіне бастырған мақалалары; б) этнографиялық 
тақырыпқа жазған очерктері. 

Ы.Алтынсарин өз хаттары арқылы айналасында орын алып жатқан жайттар мен қоршаған ортаға 
деген көзқарасын, сондай-ақ туған халқының келешегі туралы ой-арманын білдіріп отырды. 
Ағартушының мазмұны аса терең қай хаты да оңай оқылады. Əрбір хат ойыңа ой қосып, сол кездегі 
қоғам өмірінен сыр тартады. 

Ыбырайдың хаттарында мектеп ашу, оқыту əдістері, оқытушыларға қамқорлық жасау сияқты 
мəселелер үнемі кең көлемде сөз болады. Ұстазы болған Н.И.Ильминскийге жазған хаттарында оған 
деген өзінің шексіз құрметі мен ілтипат сезімін білдірсе, өзіне шəкірт есебінде болған А.А.Мазохинге 
жазған хаттарын ұдайы «Сүйікті досым!» деп бастайды. Сонымен қатар олар да өз кезегінде 
Алтынсаринді құрмет тұтқан. Мысалы, Н.И.Ильминский «Алтынсарин туралы естеліктер» деп 
аталатын кітабының алғы сөзінде: «Мен Ыбырай Алтынсаринмен отыз жылға жуық, яғни 1859 
жылдың қараша айының басынан таныс едім. Мен оған шын ықыласыммен берілдім, əсіресе оның 
орыс біліміне ерекше құмарлықпен ұмтылып, ол білімнің қазақтар үшін де керек екенін ешқашан 
есінен шығармайтындығын айрықша бағалайтын едім» [16; 13], — деп жазғаны белгілі. 

Ыбырай мұраларының ішінде кейінгі кезге дейін ескерусіз қалып, зерттелмей келе жатқан еңбегі 
1880–1882 жылдары «Оренбургский листок» газетінің бетінде жарық көрген бір топ мақалалары. 
Ағартушының сөз болып отырған мақалалары қазақ халқының сол кездегі ауыр халін кең қозғайды. 
Қазақ шаруаларының жер қысымын көріп, құнарлы жерден айырылып жатқанын айтады. Бұны ол 
халықтың болашағына əсер ететін үлкен бақытсыздық деп бағалайды. Отырықшылыққа айнала 
бастаған елге ең алдымен құнарлы жер, қуатты мекен керек екенін ескертеді. Торғай өлкесіндегі 
халық тұрмысының ауырлай түсуіне енді бір себеп табиғат қысымы болғанын да атап өтеді. Жазы 
қуаң, қысы қатты жылдары мал баққан панасыз елдің жұтқа оңай ұшырап, қайыршылық өмірді 
бастарынан жиі кешіп жатқанын үлкен жанашырлықпен жазады. Үкімет орындарының мұндай 
апатқа ұшырап, ашаршылық көріп жатқан елге тез көмек көрсетуге тиісті екенін ескертіп, халық 
атынан талаптар қояды [9; 864, 865]. 

Ыбырайдың сөз болып отырған мақалалары өзінің əлеуметтік мəні жағынан ғана жоғары 
бағаланып қоймайды. Соған қоса, жазушының публицистік қабілетін таныта түсерлік көркемдік 
дəрежесімен де бағаланады. 

Қазақтың салт-дəстүрінің ескі-жаңасын елеп-екшеп беруде Ыбырай Алтынсаринді этнограф-
ғалым деп айтуға болады. Оған негіз болатын этнографиялық очерктері. Өз жерін, халқын ерекше 
сүйген қайраткер халықтық салт-дəстүрлерге үлкен зейін қойып, оларды жүйелеп, өңдеп отырған. 
Осындай көп жылғы зерттеушілік ізденістің нəтижесінде аталған мəселені жан-жақты тұжырымдайтын 
«Орынбор ведомствосы қазақтарының өлген адамды жерлеу жəне оған ас беру дəстүрінің очеркін» [12; 
136–140] жəне «Орынбор ведомствосы қазақтарының құда түсу, қыз ұзату жəне той жасау 
дəстүрлерінің очеркін» [12; 140–153] жариялаған. Бұл еңбектер кезінде Ресейдің ағартушы-
оқымыстылары тарапынан жоғары бағаға ие болған. Мысалы, 1868 жылы педагог-ғалымның 
шығармалары баспасөз бетінде жарияланған соң, оған сын-пікір жазған В.Плотников: «Қазақ халқының 
тарихы мен этнографиясының бай материалдарын қамтыған, осы халықтың өмірінің тұрмыс 
ерекшеліктерін жан-жақты кең сипаттайтын бұл мақала үлкен қызығушылық туғызып, адамды баурап 
алады», — деп жазған [16; 42]. 

Ы.Алтынсариннің аталған «Очерктері» бүгінгі таңда да құқықтық көзқарас тұрғысынан маңызын 
жойған жоқ. Өйткені тəуелсіз Қазақстан мемлекеті мен қоғамы жағдайында халқымыздың ұмытылуға 
жақын салт-дəстүрлері мен рухани тұрмысын қайта жаңғыртуға мүмкіндік алдық. Ағартушының 
көрсетілген туындылары этнографиялық тұрғыдан ғана маңызды болып қойған жоқ. Сонымен қатар 
олар əдет-ғұрыптық құқық саласына қосылған қомақты үлес болды. 
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Түйін 

Тұңғыш қазақ педагогы — Ыбырай Алтынсарин екі түрлі ірі мəселені алдына басты мақсат етіп 
қойды: біріншісі — мектеп ашу, бала оқыту, жалпы халықты ағарту жұмысы; екіншісі — халықтың 
ой-санасын жаңалыққа қарай бейімдеу жолындағы тəрбиелік істері. 

Осы екі мақсатты орындау жолында Ыбекең мейлінше қиын жағдайда жұмыс істеді. Талай 
бөгеттерге кездесті. Өтірік арыз, «Жаптым жала, жақтым күйенің» неше түріне жолықты. Бірақ ол 
күрестен қажыған жоқ. Əсіресе оның келешекке сенімі зор болды. Аңсаған армандарын өзі орындай 
алмаса да, болашақта жастар орындайды деп білді. 

Ыбырай Алтынсарыұлы қазақ жастарын оқуға үндеумен қатар, адамгершілікке, достыққа, 
еңбекке, жігерлілікке, халқын сүюге, қысқасын айтқанда, «адам» деген ардақты есімді ақтай алатын 
кісі болып шығуға үндеді. Ол жастарға бала кезінен бастап дұрыс тəрбие бергенде ғана бұл 
міндеттерді іске асыруға болатындығын жақсы ұғынды. Сондықтан Ыбырай өзінің оқытушылық, 
ақындық, жазушылық, аудармашылық жұмыстарын осы мақсатқа бағындырды. 
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Р.С.Каренов 

Ибрай Алтынсарин — один из великих просветителей казахского народа  

К 175-летию со дня рождения 

В статье описываются жизнь и деятельность выдающегося ученого ХІХ в. Ибрая Алтынсарина. 
Дается характеристика его творчеству. Он показан как великий педагог, фольклорист, этнограф, 
литературовед, просветитель. Подчеркивается историческая роль Алтынсарина в создании, впервые 
в Казахской степи, начальной школы для детей коренного населения. Автором представлена 
неутомимая деятельность просветителя по открытию русско-казахских школ в Илецком, 
Николаевском, Тургайском, Иргизском уездах; школы учителей в Орске; промыслового училища 
в Тургае; школы с интернатом для казахских девушек в Иргизе. Как подчеркивает автор, 
демократическими и гуманистическими принципами проникнуты первые учебники И.Алтынсарина 
«Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку». 
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R.S.Karenov 

Ibray Altynsarin — one of great educators the Kazakh people 

To 175-to the anniversary since birth 

Life and activity of outstanding scientific H_H of an eyelid of Ibraya Altynsarin are described. The 
characteristic is given to his creativity as large teacher, specialist in folklore, ethnographer, literary critic, 
educator. The historical role of Altynsarin in creation for the first time in the Kazakh steppe of elementary 
school for children of indigenous people is emphasized. It is noted that in 1860–1879 along with pedagogical 
activity it conducted many-sided work: I was the clerk of Turgaysky district management, the turgaysky 
district judge, the senior assistant to the chief of the Turgaysky district, the inspector of national schools of 
Turgaysky area. Tireless activities of the educator for opening of the Russian-Kazakh schools in Iletsky, by 
Nikolaevsk, Turgaysky, Irgizsky districts are stated; schools of teachers in Orsk; trade school in Turgaye; 
schools with a boarding school for the Kazakh girls in Irgiz. The conclusion is drawn that the democratic and 
humanistic principles got its first textbooks «Kyrgyz Anthology» and «Initial Management to Training of 
Kyrgyz in Russian». 
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Проблемы преподавания профессионально-ориентированного языка  
в контексте модернизации профессионального образования 

В предлагаемой статье рассматривается проблема лингвистической подготовки будущих специали-
стов в условиях полиязычного образования, актуальность которой обусловлена пониманием 
обществом особенностей современной социокультурной ситуации. Социальный заказ общества на по-
лиязычных специалистов обусловил необходимость включения в Типовые учебные планы специаль-
ностей бакалавриата дисциплин «Профессиональный казахский (русский) язык», «Профессионально-
ориентированный иностранный язык», что, в свою очередь, потребовало разработки их содержания и 
учебно-методического обеспечения. 

Ключевые слова: полиязычное образование, лингвистическая подготовка, профессионально-
коммуникативная компетенция, профессиональный язык, отбор содержания. 

 
Потребности современного развития общества поставили перед казахстанской системой образо-

вания ряд принципиальных задач, связанных с совершенствованием содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Программные документы модернизации высшего профессио-
нального образования в качестве приоритетной цели определяют подготовку квалифицированного 
специалиста, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 
свободно владеющего, как минимум, тремя языками: казахским, русским и английским. 

Актуальность лингвистической составляющей подготовки будущего специалиста объясняется 
пониманием обществом особенностей современной социокультурной ситуации. Сегодня в мире 
практически отсутствуют монокультурные и монолингвальные сообщества. Поэтому личностная и 
профессиональная самореализация специалиста обусловлена навыками межкультурной коммуника-
ции, основанными на соизучении родного, неродных и иностранных языков и культур. 

Проблема лингвистической подготовки выходит за рамки изучения предмета, поскольку заклю-
чает в себе широкий контекст развития личности, формирования целостной, профессионально-
личностной системы подготовки будущего учителя, определяющей способность и готовность рабо-
тать в целях развития другой личности в условиях полилингвальной образовательной среды. Форми-
рование такого специалиста требует усиления лингвистического компонента в образовательном про-
цессе. 

Новый социальный заказ общества на полиязычных специалистов обусловил необходимость 
включения в Типовые учебные планы специальностей бакалавриата дисциплин «Профессиональный 
казахский (русский) язык», «Профессионально-ориентированный иностранный язык», что, в свою 
очередь, потребовало разработки их содержания и учебно-методического обеспечения. 

Проблема формирования системы профессиональной языковой подготовки будущих специали-
стов на неязыковых факультетах характеризуется многоаспектностью. Особенностью профессио-
нально-ориентированного языка является то, что он выступает и средством, и целью обучения, т.е. 
изучение профессионально ориентированного материала должно быть направлено как на использо-
вание студентами специальных знаний, так и на успешное овладение языком. 

Качество и эффективность преподавания профессионально-ориентированного языка зависят от 
четкой формулировки целей и задач данной дисциплины, социальной и профессиональной направ-
ленности речевой деятельности. Отбор содержания дисциплины призван способствовать разносто-
роннему и целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональ-
ной деятельности. Профессионально-ориентированное обучение языку предусматривает формирова-
ние у студентов способности общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах 
и ситуациях. При этом должна учитываться специфика профиля специальности: работа над специ-
альными текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, изучение терминологии по 
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соответствующей специальности, разработка преподавателями учебных изданий для активизации 
грамматического и лексического материала, а также общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

Столь подробное изложение целей и задач профессионально ориентированного языка обуслов-
лено тем, что наблюдается неоднозначное понимание содержания профессионального языка (казах-
ского, русского, иностранного), его коммуникативной направленности. Типовые учебные программы 
по данным дисциплинам отдельными республиканскими учебно-методическими секциями специаль-
ностей при вузах (РУМС) разрабатываются профилирующими кафедрами по специальности. Соот-
ветственно, некорректно формулируются цели и задачи данных курсов как лингвистических дисцип-
лин, которые должны быть направлены на развитие профессионально-коммуникативной компетен-
ции будущих специалистов. 

Профессиональный язык, по логике, является продолжением курса базового языка (казахского, 
русского, иностранного), изучаемого в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). Анализ 
Типовых учебных программ по профессиональному русскому языку специальностей направления 
«Образование» позволяет сделать вывод о том, что нет единого подхода к отбору его содержания, 
которое определяется собственно целью и задачами дисциплины. 

Т а б л и ц а  

Анализ Типовых учебных программ по дисциплине  
«Профессионально-ориентированный русский язык» 

Специальность Цель дисциплины Задачи дисциплины 

5В011300 – Биология Показать единство природы различных 
биологических систем на всех уровнях 
их организации на профессиональном 
русском языке 

Выработать умение анализировать и 
обобщать явления и факты, устанавливать 
причинно-следственные связи в строении 
и функционировании клеток, тканей, ор-
ганов и организмов в их взаимоотноше-
ниях друг с другом и условиями окру-
жающей среды 

5В011600 – Геогра-
фия 
 

Усовершенствовать языковую подготов-
ку речевой деятельности в учебной, 
профессиональной коммуникации и 
осуществить формирование комплекса 
знаний о географии 

Профессиональная языковая подготовка к 
речевой деятельности студентов; дать 
комплексное содержание курса географи-
ческих дисциплин, расширить понятийно-
терминологический аппарат на русском 
языке; показать связь профессионального 
русского языка с дисциплинами, детер-
минированными в развитии географиче-
ской науки 

5В010500 – Дефек-
тология 
 

Способствовать осознанию студентами 
особенностей профессиональной речи 
дефектолога, а также помочь будущим 
специалистам более эффективно и про-
фессионально использовать речь как 
основной инструмент профессиональ-
ной деятельности 

Дать характеристику профессионального 
стиля русского литературного языка в 
целом; проанализировать понятийно-
категориальный аппарат специальной 
педагогики как раздела профессионально-
го стиля общения; рассмотреть основные 
лингвистические и психолингвистические 
характеристики профессиональной речи 
дефектолога; дать определение понятию 
медико-педагогического дискурса, рас-
крыть профессиональные особенности 
рекомендаций дефектолога и особенности 
общения с ребенком и его родителями 

 
Как видно из таблицы, цель и задачи профессионального русского языка для специальности 

«Биология» направлены не на развитие профессионально-коммуникативных компетенций, а на ос-
воение знаний по специальности. Не вполне корректно сформулированы цели и задачи дисциплины и 
для специальности «География», где наблюдается полное смешение различных понятий. Весьма 
странно определены задачи дисциплины «Профессиональный русский язык» для специальности 
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«Дефектология», которые звучат, на наш взгляд, как задачи научного исследования: дать характери-
стику профессионального стиля русского литературного языка в целом; проанализировать понятий-
но-категориальный аппарат специальной педагогики как раздела профессионального стиля общения; 
рассмотреть основные лингвистические и психолингвистические характеристики профессиональной 
речи дефектолога; дать определение понятию медико-педагогического дискурса и т.д. Аналогичная 
картина наблюдается и по дисциплине «Профессиональный казахский язык». 

Такой разброс в формулировании целей и задач профессионального языка связан с непонимани-
ем сущности данного курса. В отдельных вузах на преподавание профессионального языка претен-
дуют преподаватели профилирующих кафедр, не имеющие специальной лингвистической подготов-
ки, не владеющие методикой обучения языкам. Во-первых, данный курс должен быть направлен на 
совершенствование умений и навыков говорения, чтения, письма и аудирования, т.е. всех четырех 
видов речевой деятельности, а не только говорения, как представляют себе это преподаватели специ-
альных дисциплин. Хотя и работа над совершенствованием навыков говорения предполагает знание 
специальной методики. Во-вторых, изучение данной дисциплины предполагает формирование у бу-
дущих специалистов не только лингвистической компетенции — способности использовать язык в 
ситуациях профессионального общения, но и прагматической компетенции — способности стили-
стически корректно реализовать лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого об-
щения с учетом коммуникативной целесообразности высказывания. Важной составляющей является 
и формирование социокультурной компетенции — способности строить речевое поведение с учетом 
социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого языка. Поэтому проекти-
руемые результаты освоения дисциплины должны предусматривать сформированность у студентов 
совокупности знаний, умений и навыков как компонентов лингвистической, прагматической и со-
циокультурной компетенций. Таким образом, обучение профессиональному языку требует специаль-
ной лингвометодической подготовки с учетом специфики дисциплины. 

Что касается профессионально ориентированного иностранного языка, то его цель и содержание 
определены Концепцией развития иноязычного образования Республики Казахстан, разработанной 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, утвержденной Министерством образования и науки Республики Ка-
захстан: обучение профессионально-ориентированному общению в рамках конкретной специально-
сти с использованием иностранного языка для специальных целей (LSP) [1]. Овладение студентами 
профессионально-коммуникативными умениями предполагает целенаправленное формирование по-
нятийно-терминологического аппарата специальности, расширение информационной базы аутентич-
ных текстов, овладение стратегиями учения, умениями интерпретировать, вести дискуссию, аргумен-
тировать, решать типовые стандартные профессионально-ориентированные задачи. Достижение обо-
значенных задач невозможно без моделирования профессионально-контекстных ситуаций, макси-
мально связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

В целом изучение профессионально-ориентированного иностранного языка на неязыковых спе-
циальностях содержательно и структурно представлено согласно Концепции в виде формулы: уро-
вень В2 + LSP (язык для специальных целей), что соответствует международно-стандартному уровню 
владения иностранным языком. Однако, как показывает анализ Типовых учебных программ дисцип-
лины «Профессионально-ориентированный иностранный язык», разработанных разными вузами, 
здесь также нет единого подхода к определению цели и содержания данного курса. 

Формирование профессионально-коммуникативной компетенции должно также обеспечивать 
развитие общих компетенций студентов: 

 социально-личностных — способность реализовать адекватное профессиональное общение 
в различных сферах его функционирования, ответственность за речевое поведение, уважение к свое-
образию иноязычной культуры, к иным ценностным ориентациям носителей языка; 

 общенаучных — владение культурой мышления, методами и методиками поиска, анализа и об-
работки иноязычной социокультурной информации, медиакультурой (использование справочной ли-
тературы на английском языке и других информационных ресурсов: словарей, справочников, энцик-
лопедий, сети Интернет); 

 научно-методических — способность пользоваться методиками изучения иноязычного мате-
риала и его практического применения в профессиональной деятельности; 

 самообразовательных — способность к совершенствованию иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции за пределами обязательной образовательной программы языковой 
подготовки. 
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Другой проблемой является, на наш взгляд, обеспечение непрерывности языкового образования. 
В условиях полиязычного образования отбор содержания языковой подготовки должен учитывать 
общепедагогический принцип «двойного вхождения знаний», что предполагает изучение дисциплин 
«Иностранный язык», «Профессионально-ориентированный иностранный язык» и спецдисциплин 
на английском языке. При этом преподавание спецдисциплин на английском языке должно базиро-
ваться на овладении иноязычной профессионально-коммуникативной компетенцией, которая форми-
руется в рамках преемственного изучения дисциплин «Иностранный язык» и «Профессионально-
ориентированный иностранный язык». 

Результаты анализа Типовых учебных планов, к примеру, технических специальностей вузов, 
свидетельствуют о том, что на отдельных специальностях изучение дисциплины «Иностранный 
язык» цикла ООД предусмотрено только на 2 курсе, что в определенной степени нарушает преемст-
венность в изучении иностранного языка между школой/колледжем и вузом в связи с тем, что 
на один год прерывается обучение иностранному языку (к примеру, специальности 5В070700 – Гор-
ное дело, 5В071200 – Машиностроение, 5В071600 – Приборостроение, 5В072000 – Химическая тех-
нология неорганических веществ). Продолжением курса иностранного языка цикла ООД является, по 
логике, дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык». Как показывает ана-
лиз, на отдельных специальностях также наблюдается разрыв на один год в изучении данных дисци-
плин. Так, на специальностях 5В071100 – Геодезия и картография, 5В071700 – Теплоэнергетика 
в соответствии с ТУП изучение дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено на 1 курсе, а дис-
циплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» изучается только на 3 курсе. Все 
изложенное выше свидетельствует о необходимости внесения изменений в отдельные Типовые учеб-
ные планы специальностей вузов в части обеспечения преемственности в обучении иностранному 
языку, а также последовательности изучения дисциплин учебного плана специальности. 

В целом анализ Типовых учебных программ по дисциплинам «Профессиональный казахский 
язык», «Профессиональный русский язык», «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
свидетельствует о необходимости их унификации в плане определения целей, задач, тематики рече-
вого общения, а также конечных требований к уровню обученности языкам. Основная цель обучения 
профессиональному языку — совершенствование профессионально-коммуникативной компетенции в 
предметной области специальности, а задачи — это: 

 дать знания языков в объеме уровней В2-С1; 
 выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в объеме уровней В2-С1; 
 развивать межкультурно-коммуникативные компетенции; 
 формировать умения и навыки использовать языки в профессиональной сфере. 
Тематика речевого общения, представленная в типовых программах, должна быть согласована 

со специалистами кафедр по профилю специальности, так как контекст профессионально-
ориентированного языка предполагает интеграцию лингвистического и профессионального образо-
вания. Типовые учебные планы специальностей должны учитывать принцип непрерывности и преем-
ственности языкового образования. 

Важное значение при овладении профессиональным языком имеет уровень обученности языку. 
Сегодня студенческая аудитория далеко не однородна. Студенты обладают разным стартовым уров-
нем языковой подготовки по всем трем языкам. Кроме того, студенты отличаются по своему отноше-
нию к изучению иностранного языка, что связано со спецификой профессиональной деятельности, на 
которую они ориентированы в будущем. Здесь большое значение имеет мотивация и профессиональ-
ная ориентация обучающихся. 

Что касается казахского и русского языков, то сфера их использования намного шире — профес-
сиональная, официальная и социально-бытовая, что в определенной степени сказывается на уровне 
мотивации в изучении языков. К тому же немаловажное значение имеют наличие естественной би-
лингвальной языковой среды. 

Как показывает отечественная образовательная практика, технологические стороны профессио-
нального общения и соответствующие коммуникативные умения не всегда осознаются студентами 
как важные средства и условия их эффективной профессиональной деятельности в будущем. Недо-
статочный уровень теоретической и практической профессионально-коммуникативной подготовки 
будущих специалистов, слабая сформированность их мотивационного отношения к профессиональ-
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ному общению как важному аспекту профессиональной деятельности, а также профессионально зна-
чимых коммуникативных умений и качеств личности приводит к тому, что в дальнейшем значитель-
ная часть выпускников вузов испытывает затруднения в профессионально-коммуникативной дея-
тельности. 
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Кəсіби білім беруді жаңарту аясында кəсіби-бағытталған  
тілді оқытудың мəселелері 

Мақалада көптілді білім беру аясында болашақ мамандарды тілдік даярлау мəселесі мен қоғамның 
қазіргі социомəдени жағдаяттар ерекшеліктерін қабылдау өзектілігі қарастырылған. Көптілді маман-
дар даярлауға қоғамның əлеуметтік тапсырысы бакалавриат мамандықтары «Кəсіби қазақ (орыс) тілі», 
«Кəсіби-бағытталған шетел тілі» пəндерінің Типтік оқу жоспарына енгізу қажеттілігін, сонымен қатар 
оқу-əдістемелік қамтамасыздандыру мен оның мазмұнын құрастыруды талап етуде. 

 
 

B.A.Zhetpisbayeva, Ye.A.Kostina, G.N.Akbayeva 

Problems of teaching Language for specific purposes in the context  
of modernization of professional education 

This research explores the problem of future language-qualified specialists in the conditions of multilingual 
education which relevance is caused by understanding of society of modern social-and-cultural situation. So-
cial order on multilanguage-qualified specialists caused to include «Kazakh (Russian) language for specific 
purposes», «Foreign language for specific purposes» in Standard curricula of Bachelor's programs. Whereas 
development of their contents, methodological and teaching materials are demanded. 
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Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселелері 

Мақалада кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселелері қарастырылған. 
Инновациялық іс-əрекет ұғымына талдау жүргізіліп, оның жаңашыл идеяларын, жаңашыл əдіс-
тəсілдерін оқу-тəрбие үрдісіне өз кəсіби тəжірибесіне, мектеп жағдайына, тəлімгерлердің білім 
дəрежесінде байланысты əрекеті негізінде ұсынылған. Авторлар кəсіптік оқыту педагогтарына 
берілетін білім мазмұны оның болашақ кəсіби қызметіне қажетті білім, білік жəне дағдыларды игеру 
барысы мен нəтижесін қамтамасыз ету жолдарын, яғни болашақ кəсіби қызметіне даярлаудың қажетті 
шарттарын, көрсеткен. 

Кілт сөздер: білім, іскерлік, дағды, болашақ маман, инновациялық іс-əрекет, кəсіптік оқыту, 
педагогикалық инновация, педагогикалық жаңалық. 

 
Қазақстан Республикасы «Білім беру туралы» Заңында көрсетілгеніндей, адамзат 

құндылықтарының, ғылым мен тəжірибе негізінде, жеке тұлғаны қалыптастыруға қажетті 
жағдайларды жасау — білім беру жүйесінің негізгі міндеті болып отыр. Кəсіби кадрларды дайындау 
мəселесін шешудің жаңа жолдары қарастырылуда. 

Қазақстанда инновациялық экономиканың құрылуы жоғары оқу орындарында мамандар 
даярлауда жаңа талаптар қоя бастады. Бұл өзгерістер тəлімгерлердің ғылыми-инновациялық 
білімділігін қалыптастыру талаптарына қаншалықты қатысты болса, жоғары оқу орындарында 
соншалықты ғылыми-инновациялық ортаны кеңейту қажеттігі туындайды. Осыған орай қазіргі кезде 
қоғамның ақпараттануы жағдайында шаруашылық пен өндірістің əр түрлі саласында еңбек ететін 
жұмысшылар мен мамандардың кəсіби біліктіліктерін арттыруға, шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға жəне инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселелеріне үлкен мəн беріліп отыр. 

Сол себепті бүгінгі күні Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары алдына əлеуметтік-
этикалық, экономикалық жəне ұйымдастыру-басқарушылық, кəсіби құзыретті, сауатты мамандарды 
даярлау міндеті қойылып отыр. Қазіргі кез маманының біліктілік деңгейінің өзекті көрсеткіші 
инновациялық іс-əрекетке даярлау мəселесі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі қағидалары қатарында білім беру жүйесін дамытудың басымдығы; əрбір адамның 
зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық жəне жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың 
барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі; жеке адамның білімдарлығын ынталандыру жəне 
дарындылығын дамыту көрсетіледі [1]. Ал бұл принциптердің іс жүзіне асуы білім беру мазмұнын 
жаңартумен тығыз байланысты. Білім беру мазмұнын жаңарту білім беру жүйесінің барлық 
деңгейлерін қамту керек. Мамандарды кəсіби даярлау жүйесінің де бұл үдерістен тыс қала 
алмайтыны түсінікті. Себебі «жоғары білім берудің кəсіптік оқу бағдарламалары біліктілікті бере 
отырып, мамандар даярлауға, олардың кəсіптік даярлығының деңгейін дəйектілікпен арттыруға 
бағытталады». 

Бұл бағдарламада «кəсіби міндеттерін дербес əрі шығармашылық тұрғыдан шешуге, кəсіби 
қызметтің тұлғалық жəне қоғамдық маңызын түсінуге, оның нəтижелері үшін жауап беруге қабілетті 
кəсіби құзыретті жеке тұлғаны, бəсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім 
беруді басқарудың тиімді жүйесі құрылатыны» ерекше көрсетілген. 

Жалпы, кəсіби білім беру мəселелері əр уақытта да ғалымдардың назарынан тыс қалмаған. 
Мəселен, Ш.А.Əбдіраман, С.И.Архангельский, Г.К.Ахметова, Б.Əбдікəрімұлы, Г.Əбілқасымова, 
Ю.К.Бабанский, А.П.Беляева, В.П.Беспалько, В.В.Егоров, Н.А.Завалко, С.Т.Каргин, К.М.Кертаева, 
Н.П.Қоқанбаев, В.В.Краевский, А.Қ.Құсайынов, Н.А.Мыңжанов, А.Қ.Нұрғалиева, А.П.Сейтешев, 
М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Ə.Ə.Усманов, И.С.Өтебаев, Н.Д.Хмель, Л.А.Шкутина, тағы басқалар 
кəсіби білім берудің түрлі аспектілерін зерттеген. Бұл еңбектердің ішінде болашақ кəсіби оқыту 
педагогтарын кəсіби іс-əрекетке даярлау мəселесіне арналған зерттеулер де аз емес. 
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Жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды мəселесі бұл студентті келешек 
мамандығына жақындату, іскер маман даярлау, оның өзіндік жəне шығармашылық қабілетін арттыру, 
қажетті біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Осындай жан-жақты жетілген маман даярлау үшін 
оқыту, білім беру үдерісін жетілдіру, жаңа педагогикалық технологияларды, оқытудың жаңа 
формалары мен əдіс-тəсілдерін енгізу керек. Сонымен бірге оқу үдерісін қарқындату, белсендіру, 
ақпараттандыру да көзделді. 

Қазір республикада оқу орындарының педагогикалық ұжымдары ұсынылып отырған көп 
нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сəйкес кез келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік 
алды. Бұл бағытта білім берудің əр түрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға жəне тəрбиеге 
негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан əр түрлі оқыту технологияларын оқу 
мазмұны мен оқыту үдерісінің ерекшеліктеріне орай таңдап, тəжірибеде сынап қараудың маңызы зор. 

Қазақстан Республикасында дүние жүзінің дамыған елдері сияқты бірыңғай білімдік-ақпараттық 
кеңістік қалыптасып келеді. Ал білім беру саласын ақпараттандыру тек қана оқытуды ұйымдастыру 
формалары мен əдістерін жетілдіріп, өзгертіп қана қоймайды, сонымен қатар бүкіл оқыту үдерісін 
басқарудың жəне бақылаудың жаңа əдістерінің пайда болуына жағдай жасайды. Дұрыс іске қосып, 
пайдаланған жағдайда ақпараттық технологиялардың мүмкіндігі мол оқу-əдістемелік материал 
жинақталады, оқу материалының қолдану тиімділігі арттырылады, жеке бағдарламалармен жұмыс 
істеуге мүмкіндік туады, сабаққа дайындалу мен оны өткізудің тиімділігі артады, оқытушы өзі немесе 
студенттердің көмегімен оларға таратылатын дидактикалық материалды көбейтеді, студенттердің 
білім дəрежесін қадағалап, бақылауға мүмкіндік береді [2]. 

Дегенмен, бұрынғы оқыту технологиясының негізінен сөз арқылы мəлімет беруге сүйенетіні 
белгілі. Ал бірақ адам жадында кез келген мəлімет басқаша жинақы түрде сақталатынын ғалымдар 
анықтаған болатын, онда олар компьютерлік технологиялар арқылы оңай көрсетілетін көрнекі 
бейнелер, дыбыстар немесе схемалар тəрізді күйде орналасады екен. Осыған орай болашақта 
электрондық кітапханалар ұйымдастырылып, онда оқыту үдерісінде қолдануға ұсынылған 
электрондық басылымдар, арнайы əзірленген оқу құралдары мен əдістемелік нұсқаулар болуы тиіс. 
Əрбір факультетте жалпы жəне кəсіби білім беретін пəндерден оқу-əдістемелік материалдардың 
мəліметтік базалары жиынтығын, қолда бар компьютерлік техникалар мен институттың 
компьютерлік орталықтардың тəжірибесін негізге алған деканат тəрізді ұйымдастыру-басқару 
бағдарламаларымен жабдықталған бөлімдер жұмыс істеуі қажет. 

Білім беру үдерісін оқу-əдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етудің жаңа түрлері пайда 
болғандығын атап өту қажет, олар: гипермəтін түрінде ұсынылған дəріс материалдарының 
электронды нұсқасы немесе мультимедиалық курстар жəне интерактивтік оқыту бағдарламалары 
түріндегі электронды нұсқалар. Жаңа технологияларға сүйенген оқыту бағдарламаларының сапасы 
шығатынын тағы да айтқанның артығы бола қоймас. Оқыту бағдарламаларын дайындау педагогика 
саласында терең зерттеулер жүргізіп, оларды жаңа білім жүйесін қалыптастыруға бейімдеу ісін жолға 
қояды. Ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды өмірге енгізу үдерісі тəжірибе арқылы 
расталған ғылыми-əдістемелік жəне педагогикалық тұрғыдан басталуы тиіс. 

Осыған орай, жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, кəсіптік оқыту педагогтарын 
инновациялық іс-əрекетке даярлау деп технологиялық үдерістерді өз бетімен ұйымдастыруға жəне 
орындауға қажетті білім, іскерлік, дағды жүйесін инновациялар арқылы жеке тұлғаның 
құзыреттілігін жəне оны тиімді етіп қолдана білуін қамтамасыз ететін кəсіби іс-əрекетті айтамыз. 

Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлаудың мазмұнын жоғары оқу 
орындарында педагогикалық инновацияларды ендіру арқылы политехникалық білім беру жəне 
технологиялық оқыту мен тəрбиелеу құрайды. Педагогикалық инновацияларды ендіру оқыту 
мазмұнына бүгінгі қоғамда білім беру саласында жүріп жатқан реформаларға сəйкес жаңашылдықты 
енгізуді, оқу-тəрбиесін оқытудың жаңа технологиялары арқылы ұйымдастыруды, сонымен бірге 
студенттердің технологиялық біліктері мен дағдыларын қалыптастыруда жаңа техникалық құрал-
жабдықтарды пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау инновациялық білім мазмұны, 
инновациялық оқыту жəне оқытуды инновациялық тұрғыдан ұйымдастыру арқылы жүзеге 
асырылады [3]. Болашақ мамандарға инновациялық даярлық беру барысында барлық жаңа нəрсенің 
үнемі жəне барлық уақытта дұрыс нəтиже бере бермейтінін есепке алу қажет: 
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 жаңа енгізілімдер барлық кезде кəсіптік оқыту педагогының даярлауда кездесетін 
қайшылықтардың шешу құралы болып табылмайды. Сондықтан оларды біржақты қарастырмау ке-
рек; 

 əрбір жаңа құрал толық бір нақты жағдайларда туындап, белгілі бір педагогикалық 
міндеттерді шешуге бағытталады, сондықтан оқытудың жаңа құралдарын таңдау кезінде нақты 
жағдайға талдау жасай отырып, оларды атқаратын қызметіне сай пайдалану тиімді болады; 

 жаңалықтың, жаңа енгізілімдердің ғылыми тұрғыдан дəлелденгеніне қарамастан, олардың 
нəтижелілігі материалдық жəне педагогикалық шарттарға байланысты, жаңа нəрсенің табысты 
болуын анықтайтын педагогикалық шарттарға ең алдымен педагогтың дербес ерекшеліктерін — 
тұлғалық даралығын, мəдениеттілігін, қызығушылықтарын т.с.с. жатқызуға болады. 

Сонымен бірге студенттермен қарым-қатынас жасау біліктілігі мен кəсіби шеберлік те ерекше 
мəнге ие болады. Оқу үдерісінің жабдықталуы да жаңалықтардың табысты болуына жағдай 
туғызады. Инновациялық іс-əрекет жүзеге асыру іс-əрекетінің реті бұл жаңа білім беру 
бағдарламалары (1-сур.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Инновациялық іс-əрекет жүзеге асыру іс-əрекетінің 
жаңа білім беру бағдарламалары 

Инновациялық педагогикалық іс-əрекет белгілі оқытудың, тəрбие беру мен дамытудың 
стереотипіне қарама-қайшы, ол белгілі межеден шығып, жеке шығармашыл, өз бағытымен жұмыс 
істей алатын мұғалім қалыптастыруға бағытталады. 

Шынында, бұл мəселенің шешімі оқытушының кəсіпкерлік шынайы іске асыруға тəн сол бір 
ішкі объективті қайшылықты анықтаумен байланысты. 

Педагогикалық жаңалық — жаңа идеялар, əдістер, технологиялар ғана емес, педагогикалық 
үдеріс элементтерінің бірлігінің немесе жеке элементтерінің білім беру мен тəрбиелеудегі белгілі 
міндеттерді тиімді шешу жолы [4]. 

Осыған байланысты педагогикадағы жаңалықтарды жасаушыларды ерекше атап өту қажет. 
Себебі, инновациялық дамудың негізгі түсініктерін ашу жаңалықтарды іске асырушы адамдарсыз 
мəнсіз болып табылады. Педагог-новатор — нақты жаңалықты жүзеге асырушы, сонымен бірге 
жаңалықты жасаушы немесе үлгісін көрсетуші. Инновациялық іс-əрекет субъектісінің басты 
сипаттамасы бұл саналы түрде əрекет ете білу (өз инициативасының субъективті мүмкіндіктерімен 
қоғамдық тəжірибеге енгізу негіздерін өз əрекетінде көрсете білуі). 

Осыған орай, теориялық тұрғыдан талдау біз «кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-
əрекетке даярлау» ұғымының мəнін анықтауға, оның компоненттерін бөліп көрсетуге, студенттерде 
қалыптасу деңгейлеріне сипаттама беруге мүмкіндік берді. Зерттеу барысында жасалынған 
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теориялық қорытындыларды нақтылау үшін кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке 
даярлау үдерісін ұйымдастыру қажет. 

Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау өте күрделі жəне маңызды 
үдеріс болып табылады, оның нəтижелі болуы көптеген субъективті жəне объективті факторларға 
байланысты [5]. 

Объективті факторларға жоғары оқу орындарында оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастырудың 
шарттары, кəсіби даярлықты жетілдірудің дидактикалық мүмкіндіктері, негізгі бейіндік пəндер 
бойынша сағат көлемінің жеткіліксіздігі, кəсіби мектептің шынайы əрекет етуші оқу-тəрбие 
үдерісімен қатынастың өз деңгейінде болмауы жəне ғылыми-əдістемелік əдебиеттердің 
жеткіліксіздігі жəне т.б. жатады. 

Субъективті факторларға студенттердің педагогикалық мотивациясының жеткіліксіздігі, кəсіптік 
оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлығын жетілдіру бойынша оқытушылардың 
əдіснамалық жəне əдістемелік тұрғыдан даярлығының жеткілікті болмауы жатады. Аталмыш 
факторлар бізге кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау үдерісінің əрбір 
кезеңдерінде шешілуі тиіс міндеттер логикасы, олардың өзара сабақтастық байланысы, бір кезеңнен 
екіншісіне өту барысында студенттермен жұмыс істеу құралдарының, шарттарының, формалары мен 
əдістерінің жүйесін анықтап, дидактикалық мүмкіндіктерін іске асыру керектігін көрсетті. 

Бұл мүмкіндіктер кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлаудың үлгісі 
негізінде анықталады: 

 ҚР МЖМБС-на сəйкес базалық жəне бейіндік арнайы пəндер бойынша білім мазмұны; 
 оқыту құралдары; 
 жаңа ақпараттық технологиялар; 
 оқытуды ұйымдастыру формалары. 
Кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-əрекетке даярлау жалпы кəсіби даярлық 

жүйесінде базалық жəне бейіндік арнайы пəндерді оқыту барысында жүзеге асырылады. Бұл 
пəндердің негізгі мазмұнын кəсіптік педагогика жəне кəсіби оқыту педагогтарын даярлау тəжірибесі 
құрайды (2-сур.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-сурет. Педагогикалық тəжірибенің кеңейтілген құрылымы 

Мазмұн білімді меңгеру тəсілін анықтайды, мұнда жүйе элементтерінің белгілі бір дəрежеде 
өзара əрекеттесуі талап етіледі жəне оқытудың құрамы анықталады, сонымен бірге мазмұн оқу іс-
əрекетінің əдістері, ұйымдастыру формалары жəне оқыту, тəрбиелеу, тұлғаны дамыту үдерісі 
құрылатын негізгі көз болып табылады [6, 7]. 

Педагогикалық тəжірибенің құрылымы 

педагогикалық 
іскерлік: 

- теориялық; 
- практикалық 
даярлығы 

1-кезең 2-кезең 3-кезең 4-кезең 

педагогикалық 
шеберлік: 

- мұғалімнің гу-
манистік бағыты; 
- педагогикалық 
қабілеттері; 
- педагогикалық 
техникасы 

педагогикалық 
шығармашылық: 
- оқу-тəрбие жұ-
мысының тəсілінің 
түр өзгерісі; 
- олардың модер-
низациясы 

новаторлық 
кезеңі: 

- оқыту үдері-
сіндегі жаңа про-
грессивті идеялар-
ды ұсыну; 
- жүзеге асыру 
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Кəсіптік оқыту педагогына берілетін білім мазмұны оның болашақ кəсіби қызметіне қажетті 
білім, білік жəне дағдыларды игеру барысы мен нəтижесін қамтамасыз ете отырып, өмірге жəне 
болашақ кəсіби қызметіне даярлаудың қажетті шарты болып табылады. 

Тұлғаға бағдарланған білім беру мазмұны туралы В.В.Серіковтің [8] жасаған қорытындыларына 
сүйене отырып, біз білім беру мазмұны қоғамды, ғылымды, мəдениетті, əлеуметтік тəжірибенің басқа 
да салаларын дамыту мəселелеріне бағдарлануы тиіс деп есептейміз, бұл оның сабақтастығы мен 
көпжақтылығын қамтамасыз етеді. Мазмұнға білім, білік, дағдылармен қатар үдерістің өзі де кіреді, 
оларды игеру мен күнделікті өмірде қолдану тəжірибесі, өз бетімен білім алу жолдары мен тəсілдері 
білім мазмұнының компоненті болып табылады. Мұнда студент оқу-тəрбие үдерісінің айқын 
басымды объектісінен оның субъектісіне айналады. Студенттің субъекті ретінде қалыптасуы оның 
санасын, өзіндік санасын жəне рефлексиясын белсендіреді, шығармашылығы мен ізденімпаздығын 
кеңейтеді, жауапкершілігі мен қабілеттерін арттырады. 

Қазіргі кезде өндірістік-оқытудың жаңа құралдары мен техникаларын ендіру өндірістердегі 
жұмысшылар еңбегінің сипаты мен мазмұнын түбегейлі өзгертті. Қазіргі заман өндірісінің 
жұмысшысынан инновациялық даярлық пен терең кəсіби технологиялық білім, білік, дағды талап 
етіледі. Кəсіби білікті жұмысшының ролін көтеру кəсіби оқыту педагогының даярлығына 
байланысты. Сондықтан кəсіптік оқыту педагогтарын арнайы технология оқытушысының, əрі 
өндірістік оқыту шеберінің қызметін атқаруға қабілетті етіп даярлаудың маңызы зор. Ең басты міндет 
жаңа өндірістік оқыту құралдарын пайдалана отырып, болашақ мамандарды еңбектің пəндік 
саласына ықпал етудің жалпы тəсілдерін оқып-үйрену барысында оларды сол өндіріске қатысты 
нақтылауға, ал нақты технологияларды оқыту барысында жалпы технологиялық үдеріске тəн 
сипаттарды табуға үйрету қажет. Міне, осылайша кəсіптік оқыту педагогтарын инновациялық іс-
əрекет даярлық жаңа өндірістік оқыту құралдарының ғылыми негіздерін оқып-үйренуді ғана 
қарастырмайды, сонымен бірге оларды технологиялық үдеріс барысында қолданудың тəсілдерін 
оқып-үйренуге жағдай жасайды, ал мұның кəсіптік оқыту педагогтарының болашақ мамандығы үшін 
қажеттілігі мол. 
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Г.Абилкасимова, Г.И.Исина 

Проблемы подготовки педагогов профессионального обучения 
к инновационной деятельности 

В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогов профессионального обучения к инноваци-
онной деятельности. Проведен анализ инновационной деятельности, ориентированной на новые идеи, 
показаны инновационные методы преподавания и профессиональный опыт в учебно-воспитательном 
процессе на основе действий, связанных с уровнем образования обучающихся. В работе дается анализ 
содержания профессиональных знаний, умений и навыков при подготовке педагогов 
профессионального обучения. 
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G.Abilkasimova, G.I.Issina 

On the problems of training teachers of vocational training 
to innovation activities 

The article deals with the problem of training teachers of vocational training to innovation. The 
analysis has been done concerning the innovation activity focused on new ideas, innovative meth-
ods of teaching and professional experience in the educational process on the basis of activities re-
lated to the education of students. The authors analyzed the content of professional knowledge and 
skills in the preparation of teachers of vocational training. 

 
 

References 

1 [ER]. Access mode: http://online.zakon.kz/Document 
2 [ER]. Access mode: http://adilet.zan.kz/kaz/docs 
3 Shkutina L.A. Preparation of the teacher of vocational training based on the integration of teaching and information 

technology: Abstract. ... doc. ped. Sciences: Kirov, 2002, 32 с. 
4 [ER]. Access mode: http://sabak.ucoz.org/load/doklady/innovacijaly_is_reket/19–1–0–31 
5 Abilkasimova G. Improving innovation and technological preparation of the future teachers of vocational training: 

Abstract. ... cand. ped. Sciences: 31.05.2008, Karaganda, 2008, 27 p. 
6 Krajewski V.V. Pedagogical research methodology: A guide for the teacher-researcher, Samara: Univ SamGPI, 1994, 165 p. 
7 Krajewski V.V. Pedagogical theory, Volgograd: Peremena, 1996, 85 p. 
8 Serikov V.V. Personal approach to education: the concept and technology. Monograph, Volgograd: Peremena, 1994, 152 p. 



Y.A.Қоcыбaeвa, М.Ceрiк, А.А.Капарова 

76 Вестник Карагандинского университета 

ƏОЖ 378:[1+004.8] 

Y.A.Қоcыбaeвa1, М.Ceрiк2, А.А.Капарова1 
1E.A.Бөкeтов aтындaғы Қaрaғaнды мeмлeкeттiк yнивeрcитeтi; 
2Л.Н.Гyмилeв aтындaғы Eyрaзия ұлттық yнивeрcитeтi, Acтaнa 

(E-mail: umit1980@mail.ru) 

Матeматикалық бiлiмдi ақпараттандырyдың  
тeориялық-əдicтeмeлiк нeгiздeрi 

Мақалада жалпы бiлiм бeрeтiн орта мeктeптe матeматикалық бiлiмдi жeтiлдiрy мəсeлeлeрi бүгiнгi 
күнгi маңызды мəсeлeлeрдiң бiрi рeтiндe қарастырылды. Матeматикаға оқытy үрдiсiн ақпараттандырy 
талданды. Матeматика пəнi мұғалiмiнiң əдiстeмeсiн жeтiлдiрy бойынша ғылыми-пeдагогикалық 
eңбeктeргe талдаy жасалған. Авторлар мeктeп матeматикасын оқытyда ақпараттық тeхнологияларды 
пайдаланy нəтижeлeрiн көрсeткeн. 

Кiлт cөздeр: бiлiмгe талап, caбaқ ұйымдacтырy, caбaқ, aқпaрaттық тeхнологиялaр, əдicтeмe, 
мaтeмaтикa, оқытy əдici, оқытy үрдici, мұғaлiм, оқытy нəтижeci. 

 
Ақпараттық қоғамның жалпы аyқымды коммyникациялық cипаттағы қазiргi дамy кeзeңi бiлiм 

cалаcын модeрнизациялаyмeн cипатталады жəнe ол, eң алдымeн, мeктeп бiлiмiнiң жүйeci болып 
табылады. Оған қоcа баcты маңыздылықты бiлiм cалаcының əдicтeмeciн тeхнологияландырy, тeория 
мeн практикада арнайы пeдагогикалық зeрттeyлeрмeн нeгiздeлгeн жаңа əдicтeмeлeрдi пайдаланy, 
тəжiрибeлiк жұмыcтарға оңтайлы ортаны құрy, арнайы оқy-əдicтeмeлiк матeриалдар, ақпараттық-
коммyникациялық тeхнология құралдарының мүмкiндiктeрiн жүзeгe аcырyға бағытталған 
бағдарламалық-тeхнологиялық өнiмдeр, бiлiмдi ақпараттандырy алады [1]. 

Бiлiм cалаcын ақпараттандырy мəceлeлeрi бүгiнгe дeйiн көптeгeн ғалымдардың eңбeктeрiндe 
зeрттeлгeн: Я.А.Ваграмeнко, Ш.Əбдіраман, М.Көккөз т.б. Ол eңбeктeрдe ақпараттық-коммy-
никациялық тeхнология құралдарын оқытy түрлeрi мeн əдicтeрiн ұйымдаcтырyды жeтiлдiрy, 
оқyшының ақпаратты өз бeтiншe жинақтаyы мeн өңдey дағдыcын дамытy, зeрттeлiп отырған объeкт 
пeн заңдылықтар жайлы ақпараттарды жинаy мeн өңдey жəнe таратy дағдыcын қалыптаcтырy 
мақcатында қолданy айтылады. Көптeгeн ғалымдар өз eңбeктeрiндe (Г.Д.Глeйзeр, Т.В.Капycтина 
жəнe т.б.) ақпараттық-коммyникациялық тeхнология құралдарын матeматикаға оқытyда қолданyдың 
қажeттiлiктeрi мeн eрeкшeлiктeрiн атап көрceткeн. Бұл eңбeктeрдiң құндылықтарын атай отырып, 
олардың барлығы да оқy əрeкeтi нəтижeciн аyтоматтандырyға, əр түрлi фyнкциялар графиктeрiн 
тұрғызyға машықтанyға, баcқа да гeомeтриялық дeнeлeрдi тұрғызyға дағдыланyға бағытталған 
eкeндiгiн ecкeрy қажeт, одан өзгe АКТ құралдарын қолданyда матeматикаға оқытy eрeкшeлiктeрiн 
ecкeрy қажeттiгi дe баcа атап көрceтiлгeн. 

Ақпараттық-коммyникациялық тeхнология құралдарын нeгiзгi жəнe жалпы бiлiмдe матeматика 
бойынша отандық қолданyшылардың тəжiрибeciнe талдаy жаcаy элeктронды оқy құралдарын 
cабақтың кeйбiр кeзeңдeрiндe, тiптi кeйбiр тақырыптарда ғана қолданылатындығын көрceттi. Оcыған 
байланыcты матeматикаға оқытy үрдiciндe элeктронды оқy құралдарын пайдаланyдың ғылыми-
əдicтeмeлiк қырының əлi дe толық ашылмағандығын атап айтy кeрeк. 

Бүгiндe жалпы бiлiм бeрeтiн орта мeктeп оқyшыларының баcым бөлiгi пəндeрдiң, оның iшiндe 
матeматиканың да оқытылy мақcатын, қолданыcын, өзгe пəндeрмeн байланыcын түciнe бeрмeйтiндiгi 
шындық, оған қоcа матeматиканы оқy нəтижeciндe алған бiлiмдeрiн оқyшылар нақты жағдайларға 
қолдана алyға тиic eкeндiктeрiн дe жeтe ұғына бeрмeйдi. Cондықтан да болар баcқа пəндeрдi игeрyдe 
матeматиканың тақырыптарын бiр-бiрiнe қолданyда өздeрiнiң матeматикалық бiлiмдeрiн көп 
жағдайда көрceтe алмайды. Оcылардың барлығы да матeматикаға оқытyдың тұтаc үрдiciнe кeрi 
ықпал eтeдi. Жалпы, бiлiм жүйeciндe ақпараттық тeхнологиялардың тeрeңдeп eнyi оны оқытy 
əдicтeмeciн ғана eмec, мазмұнын да өзгeртe баcтады. Матeматика cалаcында матeматикалық əдicтeр 
мeн матeматикалық ойлаy ғана eмec, жалпы ғылыми дүниeтанымын да жаңартyда. Мeктeптe 
матeматикалық бiлiм бeрy мазмұнын жаңартy мeн оны оқытy əдicтeмeciн жeтiлдiрyдeн бұрын 
матeматикалық бiлiм бeрy cапаcын жолға қоюмыз қажeт дeп ойлаймыз. Қазiргi кeздe бiлiм бeрy: 
пəндiк-мазмұндық, мазмұндық-əрeкeттiк жəнe мазмұндық-тұлғалық байланыcта болyы кeрeк. 
Cондай-ақ матeматикалық бiлiм бeрy, матeматикалық cаyаттылыққа түгeлдeй тəyeлдi. Eндeшe, 
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матeматикалық бiлiм бeрy мeн матeматикалық cаyаттылық eгiз ұғым болyы тиic. Ал, cаyаттылық 
мəceлeci матeматика пəнi мұғалiмiнiң дайындық cапаcының нeгiзгi мəceлeci. Бұл мəceлeлeр: 

 пəн мұғалiмiнiң тeориялық əдicтeрiнiң жан-жақтылығы; 
 мұғалiмнiң кəciби дайындық нeгiздeрi (кyрcтар, ceминарлар т.б.); 
 пəн дамyының iшкi қиcындылығы, яғни логикалық ой-өрiciнiң жан-жақтылығы [2]. 
Əрбiр матeматика пəнi мұғалiмiнiң өз алдына қойған мақcаты бүгiндe: «Оқытyдың озық 

ақпараттық-инновациялық тeхнологиялар əдicтeрiнiң тиiмдi жағын пайдаланып, матeматикалық бiлiм 
жүйeciн дамытып, cапалы бiлiм бeрy» болyы тиic. 

Мeктeп матeматика кyрcының мақcаты — оқyшылардың пcихологиялық қаcиeттeрiн eceпкe 
алып, матeматикалық бiлiмдeр жүйeciнiң бeлгiлi тəciлдeрi арқылы оқyшыларға жeткiзy. Матeматика 
əдicтeмeci жөнiндeгi алғашқы түciнiктi швeйцариялық пeдагог-матeматик Г.Пecталоцци 1803 жылда 
жазған «Cан» шығармаcында баяндаған. XVII ғаcырдың бiрiншi жартыcынан баcтап, матeматиканы 
оқытy əдicтeмeciнe байланыcты мəceлeлeрмeн орыc ғалымдары шұғылданды жəнe олар матeматика 
пəнiнe ғылыми жағынан қарап, оның прогрeccивтiк нeгiздeрiн icтeп шықты. 1970 жылдан баcтап 
мeктeп матeматика кyрcының мазмұны жаңа бағдарлама нeгiзiндe өзгeртiлдi, нəтижeciндe оны оқытy 
əдicтeмeciн қайта icтeп шығарды. 

Қазiргi заман дидактикаcында, əciрece матeматиканы оқытy əдicтeмeci пəнiндe оқытy əдici 
мағынаcы жалпы жағдайда талқыланып, ол өзiнiң төмeндeгi eкi жағымeн cипатталады: 

а) оқытy (оқытyшының қызмeтi); 
ə) үйрeнy (оқyшылардың cаналы бiлy қызмeтi). 
Оқyшылардың ойлаy қабiлeтiн тeрeңдeтy, пəнгe қызығyшылығын арттырy бағытында eңбeк eтiп 

кeлe жатқан ұcтаздар тəжiрибeлeрiнe cүйeнceк, олар оқyшыны: 
 eceптiң бeрлiгeнiн толық оқып шығyға дағдыландырy; 
 тeорияны бiлy оны логикамeн ұштаcтырy; 
 шапшаң ойлаy қабiлeтiн қалыптаcтырy; 
 көрy, ecтe cақтаy қабiлeтiн дамытy; 
 eceптi шығарyда тиiмдi жағын көрyгe баyлy; 
 пəнгe дeгeн құзырлылығын арттырy ceкiлдi мақcаттар қояды [3].  
Cонымeн қатар күндeлiктi cабақтарында қажeт кeзiндe əр түрлi тeхнологиялардың элeмeнттeрiн 

қолданады. 
Оқытy тeхнологияcы — оқытy мазмұнын жүзeгe аcырy жолындағы алға қойған мақcатқа жeтyдiң 

тиiмдiлiгiн қамтамаcыз eтeтiн оқытyдың əдic, құрал жəнe түрлeрiнiң жүйeci болып табылады. Оқытy 
тeхнологияcында мазмұн, əдic жəнe құралдардың өзара байланыcы мeн ceбeптiлiгi жатыр, cоған 
байланыcты қажeттi мазмұнды, тиiмдi əдicтeр мeн құралдарды бағдарлама мeн қойылған 
пeдагогикалық мiндeткe cəйкec iрiктeй бiлy мұғалiмнiң пeдагогикалық шeбeрлiгiнe байланыcты. 
Қазiргi заманғы оқытy тeхнологиялары пeдагогикалық жəнe пcихологиялық iлiмдeр нeгiзiндe 
құрылған дамытyшы, тұлғалық бағдарлы, мақcатты тeхнология болып табылады. Пeдагогикалық 
үрдic тeхнологияcы — мақcатты, мүддeнi анықтаyдың жалпы əдicнамаcы нeгiзiндe мeмлeкeттiң 
қазiргi таңда бiлiм бeрy cалаcына қойып отырған талаптарына cəйкec анықталып, iрiктeлiп, рeттeлгeн 
оқытyдың мазмұн, форма, əдic-амалдарының, дидактикалық талаптарының, пcихологиялық-
пeдагогикалық нұcқаyларының жиыны. 

Оқытy тeхнологияcы мeктeптe оқy үрдiciнe қажeттi əдic, тəciл, амал, дидактикалық талап ceкiлдi 
пcихологиялық ic-əрeкeттeрдiң жүйeлi кeшeнi рeтiндe пайдаланылады. Ол оқyшылардың тəртiбiнe, 
оқyға ынтаcына, оқy ic-əрeкeтiнe игi əceр eтyмeн қатар, пeдагогиканы нақты ғылымға жақындатy, 
мұғалiмдeрдiң интeллeктyалдық, шығармашылық қызмeтi болып табылатын пeдагогикалық ic-
тəжiрeбeciнiң нəтижeлiгiнe, жинақылығына ұтымды əceр eтeтiндeй оқy-тəрбиe үрдiciнiң баcты 
күрeтамырының ролiн атқарады. 

Қазiргi кeздe қолданылып жүргeн жаңа пeдагогикалық тeхнологияның нeгiзiнe мыналар жатады: 
 əрбiр оқyшының жeкe жəнe дара eрeкшeлiгiн ecкeрy; 
 оқyшылардың қабiлeттeрi мeн шығармашылықтарын арттырy; 
 оқyшылардың өз бeтiншe жұмыc icтey, iздeнy дағдыларын қалыптаcтырy. 
Ақпараттық үрдicтeр (ақпараттарды жинаy, өңдey жəнe жiбeрy) əрқашан ғылымда, тeхникада, 

қоғам өмiрiндe маңызды рөл атқарды. Адам қалыптаcyында барлық үрдicтeрдi аyтоматтандырy 
тeндeнцияcы тұрақты түрдe қараcтырылады, дeceк тe нeгiзгi жұмыc icтey принциптeрi мағынаcы 
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жағынан өзгeрicciз қалды. Қоғамды ақпараттандырy — толық тeкceрiлгeн дұрыc ақпараттармeн 
қамтамаcыз eтyгe бағытталған шаралар кeшeнiн жəнe cол ақпараттарды адам қызмeтi үшiн 
маңыздылығы зор əлeyмeттiк cалалардың барлық бағыттарында yақытылы қолданyды eнгiзy. 

Ақпараттық тeхнология — бұл өндiрicтiк үрдicтeр мeн бағдарламалық-тeхникалық құралдар 
əдicтeрiнiң ақпараттарды жинаy, өңдey, cақтаy жəнe таратy мeн бeйнeлey мақcатында тeхнологиялық 
тiзбeккe бiрiктiрiлгeн жиынтығы, нəтижeciндe ақпараттық рecyрcтарды қолданy үрдici жeңiлдeйдi, 
оған дeгeн ceнiмдiлiк артады, жылдамдық eceлeнeдi. Ақпараттық тeхнологияларды құрy мeн кeңiнeн 
таратyдың мақcаты — eлдeгi ақпараттық қоғамды дамытy мəceлeлeрiн шeшy, қоғамның барлық 
cалаларына тeрeңiнeн eнгiзy. Cоңғы жылдары ақпараттық тeхнологиялар рeтiндe көбiнe 
компьютeрлiк тeхнологиялар қолданылып жүр. Ал нeгiзiндe ақпараттық тeхнологиялар ол 
компьютeрлeрдi жəнe бағдарламаларды, ақпараттарды cақтаyға, өңдeyгe, жiбeрy мeн қабылдаyға 
қолданy. Жалпы қабылданған анықтамаға cəйкec ақпараттық тeхнологиялар — бұл ақпараттарды 
өңдey мeн cақтаyмeн, eceптey тeхникаcы мeн өндiрicтiк құралдармeн, олардың қолданыcтағы 
қоcымшаларымeн, cонымeн қатар барлық əлeyмeттiк-экономикалық жəнe мəдeни мəceлeлeрмeн 
айналыcатын адамдар eңбeгiн тиiмдi ұйымдаcтырyды зeрттeйтiн өзара байланыcты ғылыми, 
тeхнологиялық, инжeнeрлiк пəндeрдiң кeшeнi. Ақпараттық тeхнологиялардың өздeрi күрдeлi 
дайындықты, үлкeн шығындар мeн ғылыми нeгiздeлгeн тeхниканы қажeт eтeдi. Оларды қолданыcқа 
eнгiзyдeн бұрын алдымeн тeориялық тұрғыда нeгiздeлiп, арнайы мамандар дайындалyы тиic. 

Қазiргi қоғам мұғалiмдeр алдына тeк бiлiм бeрy ғана eмec, cонымeн бiргe оқyшылардың жeкe 
дара қаcиeттeрiн дамытy мiндeтiн қойды. Бүгiндe бiлiм мақcат eмec жeкe тұлғаны дамытy құралы дeп 
cаналады. Ол үшiн бай мүмкiндiктeрдi заманаyи ақпараттық компьютeрлiк тeхнологиялармeн алyға 
болады. 

Ақпараттық тeхнологиялар кeлeciдeй мүмкiндiктeр бeрeдi: 
 əрбiр оқyшыға өзiндiк оқy траeкторияcын қамтамаcыз eтeтiн ашық бiлiм жүйeciн тұрғызyға; 
 олардың бойында жүйeлi ойлаyды қалыптаcтыра отыра оқyшыларды оқытy үрдiciн 

ұйымдаcтырyды түбeгeйлi түрдe өзгeртy; 
 оқy-тəрбиe үрдiciн жүзeгe аcырyда оқyшылардың танымдық қызмeтiн тиiмдi ұйымдаcтырy; 
 оқy үрдiciн жeкeлeндiрy мақcатында компьютeрлeрдi қолданy жəнe барынша жаңа танымдық 

құралдарды пайдаланy; 
 микро- жəнe макроəлeмдeгi құбылыcтар мeн үрдicтeрдi компьютeрлiк бағдарламалар, 

модeльдeр мeн графикалар арқылы зeрдeлey; 
 барынша жылдам дамып кeлe жатқан физикалық, химиялық, биологиялық үрдicтeрдi 

зeрдeлeyгe ыңғайлы yақытпeн ұcынy [4]. 
Жалпы білім беретін орта мектептің алгебра пəнін оқыту барысында компьютерді құрал ретінде 

қолдану оқыту мен тəрбиелеу үрдісінде көптеген өзгерістер əкеледі. Соңғы кезде оқыту-тəрбиелеу 
үрдісін компьютерлеу жағдайында мұғалімдерді кəсіптік бағытта арналған жұмыстар пайда болып, 
шет ел жəне Қазақстан зерттеушілері еңбектерінде осы мəселе жан-жақты қарастырыла бастады. 
Жалпы мультимедиа құралдары оқыту кезеңдеріндегі қойылған мақсаттарға жетудегі үлкен 
мүмкіндіктерге ие. Себебі: 

 мультимедиа — бұл танып-білу құралы; 
 мультимедиалық құралдар арқылы оқушылардың танымдық қызметін арттыру; 
 оқу процесіне компьютерлік технологияны енгізу; 
 мультимедиалық құралдармен жұмыс жасау қабілеті; 
 сабақта мультимедиалық құралдарды қолдану əдістемесі; 
 сабақтың біртұтас дидактикалық мақсаты; 
 мультимедиалық презентацияларды қолданудағы артықшылықтар; 
 мультимедиалық презентациялар жасау. 
Заманауи компьютерлік технологиялар оқу процесін дамытуда үлкен мүмкіндіктер туғызуда. 

К.Д.Ушинскийдің айтуы бойынша: «Бала табиғаты көрнекілікті қажет етеді». Қазір бұл сызба немесе 
кесте, суреттер емес бала табиғатына жақын ғылыми-танымдық ойындар. Мультимедиа — бұл əр 
түрлі сабақ кезінде оқып, танып-білу құралы. Мультимедиа коммуникативті қабілеттер, жаңа 
дағдылар алуда, нақты білімдер жинақтауға жəне ақпараттық білімдердің дамуына үлкен ықпал 
жасайды. Мультимедиа оқушылардың бір-бірімен байланысын ешқашан өзгертпейді. Ол тек қана 
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олардың əр түрлі оқу жағдайларында жаңа ресурстарды қолдануына, оқушылар пəнді үйрену 
барысында мұғаліммен жəне құрдастарымен пікір алмасуына мүмкіндіктер жасайды. 

Слайд, презентация, бейнепрезентация сияқты мультимедиа кең көлемде қолданылып келе 
жатқанына біраз болды. Компьютер қазіргі кезде дыбыстарды өзгертуге жəне видеоға арнайы эффект 
беруге, видеоға дыбыс қоюға, анимация жасауға мүмкіндік беретін ғажайып құралға айналды. 
Мұндай техникаларды оқу үрдісінде дұрыс қолдану, оқушылардың ойлау қабілетін, сөз байлығын 
дамытуда үлкен рөл атқарады. Бұған қазіргі ақпараттық компьютерлік құралдар шексіз мүмкіндіктер 
беруде. Басқа техникалық құралдарға қарағанда, ақпараттық коммуникациялық технологиялар 
қолданып оқу оқушылардың интеллектуалды жəне шығармашылық қабілеттерін дамытады. 

Материалды түсіндіруде мультимедиалық көрнекілікті қолдану оқушының барлық — көру, 
механикалық, есту, эмоциялық қабілетін іске салады. Мультимедиалық презентацияларды кез келген 
сабақтық кез келген бөлігінде жөнді қолдану арқашанда оң нəтиже береді. Алдымен бөлімге шолу 
жасау немесе білім мен дағдыны жинақтамай немесе керекті тақырыпқа толық тоқталмай көрсету 
жағдайлары болуы мүмкін, ал керекті тақырыпты терең оқып іскерлік пен дағдыны дамытуды өзін-
өзін оқыту арқылы жүзеге асыруға болады. Мұндай əдіс оқу материалын есте жақсы сақтауға жəне 
оңай түсінуге мүмкіндік береді. Оқу материалын мультимедиалық презентация қолданып түсіндіру 
уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сабақты өткізудің мұндай əдісі оқушылардың қызығушылығын 
арттырады. 

Мұндай сабақтар келесі дидактикалық мəселелерді шешуге көмектеседі: 
 пəн бойынша базалық білімдерді; 
 алған білімдерді жүйелеу; 
 өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру; 
 жалпы оқуға жəне нақты бір пəнге арнайы дайындалу; 
 оқушыларға оқу материалымен өзіндік жұмыс жасау кезінде оқу-əдістемелік көмек көрсету. 
Жаңа ақпараттық тeхнологияларды пəндiк cабақтар аяcында құраcтырy cабақ тиiмдiлiгiн 

арттырyға бағытталған жаңа бағдарлама-əдicтeмeлiк кeшeндeр жаcаyға қажeттiлiктi тyғызады. 
Cондықтан да оқy үрдiciндe ақпараттық тeхнологиялар құралдарын нəтижeлi қолданy үшiн 
мұғалiмдeр қызмeт eтyдiң жалпы cипаттағы қағидаларын жəнe қолданбалы құралдардың 
дидактикалық мүмкiндiктeрiн бiлyлeрi тиic, cодан кeйiн барып өз тəжiрибeлeрi аяcында оларды оқy 
үрдiciндe пайдаланады. 

Үздiкciз жаңалық eнгiзy бiлiм бeрy мeкeмeлeрiнiң, cоның iшiндe жалпы бiлiм бeрeтiн мeктeп 
жұмыcының дамyының eң баcты факторы болып отыр. Инновацияның мəнi нeдe жəнe оның 
қажeттiлiгi қандай ceбeптeрмeн түciндiрiлeдi? Eндi cоны талдап көрeйiк. 

Бiрiншi кeзeктe инновацияның өмiргe eнyi мeктeптiң өзiнiң жұмыc icтeyiнe сeбeпшi болатын 
iшкi жағдайларға байланыcты. 

Бiлiм бeрy мeкeмeciнiң алға қойған мақcатына жeтyi үшiн баcқарyға ықпал жаcайтын 
(мұғалiмдeр, мeктeп оқyшылары) жəнe өзiнiң баcқарyшы iшкi жүйeci (əкiмшiлiк, пeдагогикалық 
ұжым) бiртұтаc жүйe болғандықтан, инновацияға оқыту үрдiсiнде үнeмi орын табылатындығы анық. 

Ал жаңа өзгeрic нəтижeciндe бiлiм бeрy мeкeмeлeрi үздiкciз өзгeрeтiн жəнe дамитын жаңа 
қайшылықтардың көздeрi болады. Cонымeн қатар баcқарyдағы маңызды орын үнeмi қозғалыc пeн 
дамyда болатын пeдагогикалық жəнe балалар ұжымының қажeттiлiгiнe бeрiлeдi. 

Бiлiм бeрy қоғамдық ic-əрeкeт рeтiндe қоғамда өзгeрic iзiн қалдырады. Бiлiм бeрy жүйeciнiң дамy 
дeңгeйi қоғамдық дамyдың бeлгiлi дəрeжeciнiң нəтижeci нeмece cалдары дeп айтyға болады. 
Дeгeнмeн, кeрi байланыc та бар. Бiлiм бeрy жүйeciнiң өзi қоғам мeн оның дамyына ықпал eтeдi. Ол 
қоғамдық дамyды тeздeтyi нeмecе тeжeyi мүмкiн. Оcы тұрғыдан қарайтын болcақ, бiлiм бeрyдeгi 
бeтбұрыc қоғамның болашақ дамyының тeк қана cалдары болып қоймай, қажeттi шарттары да болып 
табылады. Жоғарыда талданған жаңа идeялардың тағдырына қатыcты төмeндeгiдeй қорытындыларға 
кeлyгe болады: 

 идeялар айқын мақcатты көздeгeн жəнe оларды жүзeгe аcырy мeн таратy тəciлдeрi қалыптаcқан 
жағдайда ғана cəттi инновация бола алады; 

 инновация жeмicтi болy үшiн ол аз жəнe өтe нақты нəрceдeн баcталyы қажeт; 
 ақпаратқа нeгiздeлгeн өзгeрicтiң cəттi болyы eкiталай. 
Білім сапасын жəне пəрменділігін арттыру мəселесі оқу үрдісіне оқытудың жаңа 

технологияларын тереңдете ендіру жолымен шешіле алатындығы сөзсіз жəне бұл ретте тұтас алғанда 
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білім берудің сапасы мүлде көтеріліп, шығармашылықты жеке тұлғаны дамытудың жоғары деңгейіне 
қол жеткізу қамтамасыз етіледі. Теориялық жағынан жеткілікті түрде қаруланған мұғалімнің іс-
əрекеті тиімді болатыны əркезден-ақ мəлім. Ендеше оқыту технологиясын оқу үрдісіне енгізу білім 
сапасын қажетті деңгейде жəне оны басқаруды қамтамасыз етеді. Деректерге сүйенсек, оқытуды жəне 
педагогикалық қызметті «технологияландыру» талпыныстары XX ғасырдың басында-ақ пайда 
болған, бірақ педагогикалық ғылымда оқыту технологияларын жобалау мен енгізудің ғылыми 
қадамдары тек өткен ғасырдың 80–90-жылдары ғана жасалып, олардың қуатының критерийлері 
анықталды. Бүгінгі күннің өзінде де үлкен педагогикалық жəне экономикалық мүмкіндіктерге ие 
бола тұра, оқытудың жаңа технологияларының оқу үрдісіне ендірілу қарқыны жеткілікті деңгейде 
емес деуге болады. 

Пeдагогтардың идeяcы, ойлап шығарyлары мeн ашyлары cияқты кeз кeлгeн инновациялық 
қызмeтiнiң нəтижeci мeктeптeр мeн пeдагогика ғылымының прогрeccивтi дамyына ықпал eтyi кeрeк. 

Бұл қызмeттi күндeлiктi тiршiлiк əрeкeтi мeн пcихологиялық жəнe тағы да баcқа cтрecc cияқты 
нəрceлeрдeн құтқарып, шығармашылық ой заңдылығы бойынша жəнe ғылымның өзiнe тəн дамyының 
кeң өрic алyына мүмкiндiк бeрyi кeрeк. 

Жалпы, бiлiм бeрyдe eнгiзiлгeн жаңалық тeк пeдагогикалық қана eмec, ол қоғамдық та мəceлe 
болып табылады, бiлiм бeрy қызмeтi қоғам үшiн eрeкшe ықылаc бiлдiрiп, балалар үшiн бұл cаладағы 
жаңалыққа қоғамның мүддeлi eкeнiн дe айтyымыз кeрeк. 

Бiлiм бeрy cалаcының барлық жағына жаңаша көзқараc, жаңаша қарым-қатынаc (жаңа базиcтiк 
оқy жоcпарына көшy, бiлiм мазмұнын жeтiлдiрy, оқy-əдicтeмeлiк кeшeндeргe көшy т.б.), жаңаша 
ойлаy қалыптаcyда. Рecпyбликамызда бiлiм бeрyдiң жаңа жүйeci жаcалып, əлeмдiк бiлiм бeрy 
кeңicтiгiнe eнyгe бағыт алyда. Бұл оқy тəрбиeci үдeрiciндeгi eлeyлi өзгeрicтeргe байланыcты болып 
отыр: бiлiм бeрyдiң мазмұны жаңарып, жаңа көзқараc, баcқаша қарым-қатынаc, өзгeшe мeнталитeт 
пайда болyда. 

Қазiргi yақытта бiлiм бeрy жүйeciнiң жалпы жəнe дe жeкeшe алғанда матeматикалық бiлiм 
жүйeci өзгeртiлyдe. Бiздiң ойымызша, мeктeп өз мойнына мамандаған инcтитyттармeн мeн 
yнивeрcитeттeрдiң мiндeтiн алмаy кeрeк. Оның мiндeтi оқyшыларда жалпы бiлiм мeн қабiлeттi 
қалыптаcтырy болып табылады. 

Орташа бiлiмгe мұндай қатынаc мeктeп матeматикаcының кeйбiр cұрақтары мeн бөлiмдeрiн 
оқyда өзгeрicтeргe əкeлiп cоқтырады. Оқyшы мeктeптi бiтiргeн кeздe формyлалар мeн тақырыптарды 
ұмытып қалcа да, оның жадында нeгiзгi матeматикалық бөлiмдeрi тyралы жалпы түciнiктeрi болып, 
ол оcы тақырыптардың ғылымдағы орнын бiлiп, оcы матeриалдың құндылығы, оның практикалық 
қолданыcын, матeматика құрылымындағы орнын бiлy кeрeк. Cондықтан бiз бiлiм бeрyдi 
жаңашаландырy мeн iзгiлeндiрyдi үздiкciз жүрiп, дамып отыратын қоғамдық үрдic рeтiндe түciнeмiз. 

Бiлiм бeрy жүйeciндe инновацияны eнгiзy, қабылдаy мeн жeтiлдiрyдeгi тоқтаycыз үрдic рeтiндe, 
күндeлiктi бiлiм бeрy қызмeтiнiң бөлiгi рeтiндe қараyды талап eтeдi. Бiлiм бeрy жүйeci құрылымының 
өзi қоғам үшiн, өмiр cүрiп отырған дeңгeйiндe cақтап қалy үшiн оның тамыры табиғатта, бiздiң 
қоғамның нeгiзiндe жатқанын түciнy кeрeк. Дəл cол ceбeптeн қоғам құрылымындағы əрбiр маңызды 
өзгeрic өзiмeн бiргe бiлiм бeрy жүйeciн дe жаңалыққа тартады дeп бiлeмiз. 
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Тeорeтико-мeтодичecкиe оcновы информатизации  
матeматичecкого образования 

В cтатьe рассматривается вопрос совeршeнствования матeматичeского образования в cрeдних 
общeобразоватeльных школах как один из важнeйших на ceгодняшний дeнь. Анализирyeтcя процecc 
информатизации обyчeния матeматикe. Сдeлан анализ нyчно-пeдагогичeских трyдов yчeных 
названной вышe отраcли по вопросам cовeршeнcтвования мeтодики yчитeля матeматики. Авторами 
показаны рeзyльтаты иcпользования информационных тeхнологий в изyчeнии школьной матeматики. 

 

U.A.Kosybaeva, M.Serik, A.A.Kaparova  

Theoretical and methodological fundamentals  
of mathematics education informatization 

The article considers issues improving the mathematics education in secondary schools, as one of the biggest 
challenges to date. Analyzes the process of informatization of teaching mathematics. The analysis of the 
scientific and pedagogical works of the scientists had grown on the above-mentioned improvement in the 
methodology of the teacher of mathematics. The authors show the results of the use by information 
technology in the study of the school mathematics. 
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Improvement of training students’ information profile in the field of databases 

The article deals with improvement of training students’ information profile in the field of databases. The 
basic aspects of the use of information technology in the formation of professional competencies of a modern 
specialist are defined. It has been described the substantial components of the discipline of choice «Program-
ming MS SQL». The focus of the study of this course is given to the development and use of the database. 

Key words: training, students, information specialty, database, information technology, professional compe-
tences, contemporary specialist, optional discipline, sphere of the development, the language of SQL. 

 
Intensive introduction of information technologies in productions demand from the modern expert of 

improvement professional competences. For implementation of these requirements the discipline for choice 
«Programming on MS SQL» is studied by students of information specialties. 

The SQL language is standard language of work with databases, gained rather wide circulation. Now 
practically all largest DBMS developers create the products with use of the SQL language or from the SQL 
interface. Further extensions of the SQL standard which will include support of the distributed processing, 
object-oriented programming, multimedia technology elements are planned. The standard existing at the 
moment is at the same time a subset of realization of language and synthesis of almost all its known realiza-
tion. The kernel of the standard contains the functions used practically in all commercial realization of lan-
guage, and a complete standard of the SQL language, includes improvements which many producers still 
should introduce. In discipline for choice «Programming on MS SQL» questions of design of structure of a 
database, the main methods of management of a database with use of the structured language of inquiries of 
SQL are considered, and also the main sections of teams of the SQL language intended for performance of 
various functions including selection under the terms and modification of data are described. The attention is 
paid to a problem of ensuring integrity of data: the announcement of restrictions, development of triggers of 
maintenance of a database in a complete state, creation of transactions and the analysis of levels of blocking. 
Questions of management of users and data security provision are reflected in its contents. When carrying 
out laboratory researches with students a large number of the examples realized in the environment of MS 
SQL Server that promotes development of the basic principles of creation and maintaining a relational data-
base, with use of the SQL language is considered. 

The SQL language is the tool intended for selection and the information processing containing in a 
computer database. SQL is an abbreviation of the structured language of inquiries (Structured Query Lan-
guage). The abbreviation of SQL is read usually as «sequel», but also the alternative pronunciation 
«эскюэль» is used. SQL is a programming language which is applied to the organization of interaction of the 
user with a database. The Database (D) — the shared set of logically connected data and their description 
intended for satisfaction of information requirements of the organization. SQL works only with databases of 
one certain type called by the relational. 

In the computing system there is a database in which it is stored important information. If the user needs 
to receive information from a database, he requests them from DBMS by means of SQL. Computer the pro-
gram operating a database is called as a control system of a database, or DBMS. In figure the scheme of 
work of SQL is represented. DBMS processes inquiry, finds the demanded data, sends them to the user. 

Process of requesting of data and receiving result is called as inquiry to a database, from here and the 
name of language — the structured language of inquiries. 
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Figure. SQL-server’s principle of operation 

Today this name not absolutely is true because the SQL language represents something much bigger, 
than the simple instrument of creation of inquiries though exactly for this purpose it also was intended. Se-
lection of data still remains to one of the most important SQL functions. In modern conditions this language 
is used for realization of all functionality which DBMS provides to the user: 

• Data structure. SQL gives the chance to define structure of data presentation, allows to establish the 
relations between database elements. 

• Selection of data. SQL gives to the user or the appendix opportunity to take the data containing in it 
from a database and to use them. 

• Data processing. SQL gives to the user or the appendix opportunity to change a database: to add to it 
new data, to delete or update the data which are already available in it. 

• Management of access. By means of SQL it is possible to limit possibilities of the user on selection 
and change of data and to protect them from unauthorized access. 

• Sharing of data. SQL coordinates sharing of data by the users working in parallel. 
• Integrity of data. SQL allows to provide integrity of a database, protecting it from destruction because 

of uncoordinated changes or refusal of system. 
We will consider sections, advantages and functions of language of inquiries of SQL [1]. 
SQL is sublanguage of databases which includes about forty instructions intended for management of 

databases. Instructions of SQL are built in basic language and give the chance to get access to databases. 
SQL poorly structured language, especially in comparison with such languages, as With, Pascal or Java. SQL 
at the present stage is the only standard language for work with relational databases. 

SQL contains sections: 
1. Language of definition of data (Data Definition Language, DDL). 
2. Manipulation language data (Data Manipulation Language, DML). 
3. Language of inquiries (Data Query Language, DQL). 
4. Control facilities transactions. 
5. Means of administration of data. 
6. Program SQL. 
The SQL language possesses the following advantages: 
• relational basis; 
• independence of concrete DBMS; 
• existence of standards; 
• cross-platform shipping; 
• high-level structure; 
• possibility of performance of special interactive inquiries; 
• ensuring program access to databases; 
• possibility of various data presentation; 
• full value as the language intended for work with bases this; 
• possibility of dynamic definition of data; 
• support of architecture client server; 
• support of corporate appendices; 
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• expansibility and support of object-oriented technologies; 
• possibility of access to data on the Internet; 
• approval and support by the IBM companies (DB2 DBMS) and Microsoft (SQL Server DBMS, 

ODBC protocol and ADO technology); 
• integration with the Java language (JDBC protocol); 
• industrial infrastructure [2]. 
Now the SQL language is a universal software of a data control, is supported by many tens DBMS of 

various types and is available to understanding. It carries out many various functions: 
• SQL — language of interactive inquiries. Users enter the SQL teams in interactive programs for the 

purpose of selection of data and their display on the screen. It is a convenient way of performance of special 
inquiries. 

• SQL — a programming language of databases. To get access to a database, programmers insert the 
SQL programs. It is a technique it is used as in the programs written by users and in office programs of a 
database (generators of reports). 

• SQL — language of administration of databases. The database manager, being on the server, uses 
SQL for definition of structure of a database and management of access to data. 

• SQL — application creation language the client server. In programs for personal SQL computers it is 
used as means of the organization of communication for a local network with the server of databases in 
which shared data are stored. The architecture the client server is very popular in applications of corporate 
level. 

• SQL — language of access to data on the Internet. On the SQL Web servers it is used as standard lan-
guage for access to corporate databases. 

• SQL — language of the distributed databases. In control systems of the distributed SQL databases 
helps to distribute data among several interacting computing systems. The software of each system by means 
of SQL contacts other systems, sending them requests for access to data. 

• SQL — language of locks of databases. In computer networks with various SQL DBMS it is often 
used in the lock program which allows DBMS of one type to contact DBMS of other type [3]. 

Thus, the SQL language is the useful and powerful tool providing to users accumulation, access, pro-
cessing, transfer, storage, representation and use of information containing in relational databases. 

The history of creation of the SQL language is closely connected with development of relational data-
bases. In 1970 the concept of a relational database was entered by doctor E.F.Kodd in the article «Relational 
Model for Big Banks of Shared Data» («A Relation Model of Large Shared Data Banks»), in it the mathe-
matical theory of data storage in a tabular form and their processing was in general stated. Relational data-
bases and SQL originate in this article. 

Important step on the way to recognition of the SQL language in the market there was an emergence of 
standards on this language. At the mention of the SQL standard mean the official standard approved by the 
American institute of national standards (American National Standards Institute — ANSI) and the Interna-
tional organization for standards (International Standards Organization — ISO). 

Using any standards there are numerous and quite obvious advantages and certain shortcomings. Stand-
ards direct development of the corresponding industry to a certain course: in case of the SQL language exist-
ence of the fundamental principles results in compatibility of its various realization and promotes increase of 
shipping of the software and databases in general, universality of work of database managers. Standards limit 
flexibility and functionality of concrete realization. Realization of the SQL language is understood as the 
SQL software product of the corresponding producer. 

All concrete realization of language differs from each other a little, contains the improvements meeting 
the requirements of this or that server of databases. But it is favorable to producers that their realization con-
formed to the modern ANSI standards regarding shipping and convenience of work of users. Improvements 
or expansions of the SQL language represent the additional teams and options which are addition to a stand-
ard package and available in this concrete realization. 

Thanks to the elegance and independence of specifics of the computer, and also support by leaders in 
the field of technology of relational databases, SQL became widespread standard language. For this reason, 
the one who assumes to work with databases soon has to know the SQL language. 
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Мəлімет қорлар аймағында ақпараттық бағыты бойынша  
студенттердің дайындығын жетілдіру 

Мақалада мəліметтер қорлармен жұмыс аймағында ақпараттық бағыты бойынша студенттердің 
дайындауын жетілдіру сұрақтары қарастырылған. Қазіргі мамандардың кəсіптік құзыреттілігін 
қалыптастыруда ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі аспектілері белгіленген. «MS SQL-
де программалау» таңдау бойынша пəннің мазмұндық бөлімдері сипатталған. Курсты оқытуда 
мəліметтер қорын қолдану мен өңдеу сұрақтарына көп көңіл аударылған. 

 

К.М.Базикова, Д.А.Казимова, А.К.Китибаева, Н.Б.Михайлова 

Совершенствование подготовки студентов  
информационного профиля в области баз данных 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки студентов информационных спе-
циальностей в области работы с базами данных. Выделены основные аспекты использования инфор-
мационных технологий в формировании профессиональных компетенций современного специалиста. 
Описаны содержательные компоненты дисциплины по выбору «Программирование на MS SQL». 
Основное внимание при изучении данного курса уделено разработке и использованию базы данных. 
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Ұлттық мəдени орта жағдайындағы көп тілді тұлғаны қалыптастыру 

Мақалада ұлы қазақ даласында дүниеге келіп, артында өшпес із қалдырған ірі тұлғалар өмірінің 
өнегесі мен мұраларына педагогикалық сипаттама беріле отырып, олардың тұлғалық болмысындағы 
көпмəдениеттілігі, көптілділігі көріністері баяндалады. Ұлы тұлғалар əл-Фараби, Ж.Баласағұн, 
М.Қашқари, Қ.А.Иассауи, Ш.Уəлиханов, Ы.Алтынсарин жəне тағы басқа тұлғалар еңбектері мен 
өсиеттерінің туындауына олар өмір сүрген ортаның ықпалы мен тілдік шеберліктерінің нəтижесі 
ретіндегі туындыларына сипаттамалық талдау жасалды. Ірі тұлғалар өмірі мен еңбектеріндегі 
идеялары ұрпақтар сабақтастығы барысындағы адамзат қоғамының дамуына өзіндік із қалдырып, бір-
бірінен кейін жалғасын тауып жатқан мұраларының маңыздылығы сипатталды. Ұлттық мəдени 
ортаның тұлға қалыптастыруға қаншалықты ықпалының болғандығы олар болмысының 
ерекшеліктеріне тоқталу арқылы баяндалды. Сонымен қатар көптілді білудің көпмəдениетті игеруге 
тікелей негіз болатындығы сөз болады. 

Кілт сөздер: тұлға, көптілділік, халықтық дəстүр, өмірлік танымдар, педагогикалық мұра, 
педагогикалық ойлар, мəдени орта, қалыптастыру, нормалар, халықтық ерекшеліктер. 

 
Өткен ғасырлардағы ғалымдар мен ойшылдардың тарихи-педагогикалық идеяларын қарастыра 

келе, адам белгілі бір ұлтқа, қоғамдық қабатқа, мəдени дəстүрге, тарихи кезеңге қатысты болады, 
демек, ол əрқашан белгілі ұлттық топ өкілі болып қала береді деген қорытынды жасауымызға 
болады. 

Адам өз өмірінің алғашқы сəттерінен бастап (оқушы кезін қосқанда) ешқандай бөлініп кете 
алмайтын арнайы мəдени дəстүрді игереді. Бұл аспект жоғары сынып оқушылары мінез-құлқының 
əлеуметтік-этикалық нормаларына да қатысты, адамның рухани дүниесі мектепте ғана 
қалыптаспайды, олар бастапқыда отбасылық дəстүр мен ортадан нəр алады. Мамандардың пікірінше, 
дұрыс мақсатты мектептегі оқыту жетістікке жетудің басты алғышарты ретінде тұлғаның адамдық 
рухының жоғары көрінісі болып табылатын ең терең қатпарларын аша білуі тиіс [1, 2]. Бұл дегеніміз 
— оның еңбек, азап, уайым, қоғамдық ізгіліктер, халықтық дəстүрге негізделген күнделікті 
тұрмыстағы тəжірибе, достықтағы, т.б. сəтсіздіктен жинақтаған тəжірибесі, өнер мен поэзияны 
сезінудегі, діни жəне ұлттық мерекеге терең берілудегі əсері жинақталатын күнделікті тұрмысы мен 
өмір сүру жағдайына үлкен көңіл бөлу қажет екендігін білдіреді. 

Қазақ халқының көшпенді тіршілігінен туындайтын ешкімге ұқсамайтын əлеуметтік-
экономикалық, мəдени-тарихи, табиғи-климатты жағдайларының ерекшеліктерінде ұлттық сипат 
жинақталып, бала мен жастарды тəрбиелеу мен оқытуда өзіндік талаптары көрініс тапқан. Осы 
орайда С.Темірбеков былай деп жазады: «Ұлттық сипат — бұл халықтық ұлттық өзгешеліктері, ол 
халықтың мінез-құлық, іс-əрекет, қимылында, əсерленуі мен сезінуінен, сөйлеуі мен мəнерінен, тіпті 
адамдардың бір-бірімен жəне басқа халықтармен өзара қарым-қатынасынан, əңгімелесу 
ерекшеліктерінен көрініс табады [3; 34]. 

Бұдан біз С.Темірбековтың халықтың негізгі құндылығы деп ұлттық сипатты бағалайтындығын 
көреміз. Ғалымның пікірінше, қазақтардың ұлттық сипатының қалыптасуындағы шешуші рөлді ұлан-
байтақ дала, көшпенді өмір сүру ғұрыптары атқарды. Ұлы дaлaдa ғұмыp кeшкeн xaлқымыз киiз үйдe 
тұpып-aқ, өзiндiк мaтepиaлдық жəнe pyxaни мəдeниeткe, өзiндiк тұpмыcқa, caлт-дəcтүpлep мeн əдeт-
ғұpыптapғa иe бoлғандығын білеміз. Көшпeндi өмip тipшiлiгi oлapды жapaтылыcты өзiншe тaнyғa 
қaлыптacтыpды. Дегенмен, қазақ халқының басты ұлттық құндылықтарын тізбелей отырып, 
зерттеуші олардың ішінде басқа халықтардың мəдени құндылықтарына бейімделу мүмкіндігін де 
ерекшелеп сипаттайды. Ол өз еңбегінде үнемі өзгеріп отыратын тіршілік əрекетіне бейімделуінің зор 
əлеуеті туралы пікірін айтады. Ол халықтың мұндай ерекшелігі тұрмыстық жағдайлардан туындаған 
деп санайды. «Біріншіден, — деп жазады ол, — шығыс халықтары бастапқыда табиғатпен етене 
жақын болды. Егер Батыста адамдар табиғатты өзіне бағындыру, өзіндік қажеттіліктерін өтеу үшін 
оған үнемі шабуыл жасаса, Шығыста адамдар табиғатпен ортақ тіл табыса білуге, оның тылсым 
сыйларын оған залал келтірмей пайдалануға ұмтылды. Бұл жағдайда табиғатқа адамдар бағынышты 
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болмай, керісінше, табиғат оларға қызмет етті. Біздің ата-бабаларымыз да осындай болған» [3; 57], — 
деп тұжырымдайды. 

Қазақтардың ұлттық сипатының үлкен ерекшеліктерінің бірі — басқа халықтарға да тəн — 
қонақжайлық. Дегенмен, қазақтардың қонақжайлылығы дарқандықпен ұштасатын, ерекше 
жомарттықпен көрінетіндігін атап айтуымыз қажет. Қонажайлылықтың қалыптасуы шексіз далада 
бір-бірінен өте жырақта орналасқан жəне үй шаруашылығына жіпсіз байланған халқымыз үшін 
қонақтың барлық уақытта сыртқы əлемді танудың, басқа адамдармен араласып, қарым-қатынас 
жасауына мүмкіндік беруімен байланысты болды. Бұл — ақпарат көзі, жалғыздықтан құтылудың, 
Жаратушыдан қол үзіп қалмаудың, өзіндік жинақталып қалған ой-көзқарастарымен бөлісудің, жан 
дүниесін ақтарудың мүмкіндігі болды. 

Жоғарыда келтірілген мысалдар көп мəдениеттіліктің негізгі бастауларын қазақ тілінің шығуы 
мен халықтың өткен тарихынан іздеу дұрыс болатындығын айғақтайды. Қазіргі қазақтардың бұрынғы 
ата-бабалары жазып қалдырған Орхон-Енисей немесе ерте түркі руникалық жазбалары деп аталатын 
жазудың ерте үлгілерінің қалдықтарына жасалған археологиялық зерттеулерге жүгінсек те жеткілікті. 
Осылардың ішінде шамамен VI ғасырда өмір сүрген Білге қаған мен оның қолбасшы ағасы 
Күлтегінге арнап тасқа қашалған жазба ескерткіш анағұрлым белгілі болып саналады. Осы тастардың 
біріне Түркі қағанаты кезінде өмір сүрген ертедегі көшпенділердің ерліктері, тұрмысы, мəдениеті 
туралы жазылып, мəліметтер берілуі шындығында қызықты. 

Бірақ осы ертедегі жазуларда əсіресе бейбітшілік пен келісімнің, көп мəдениеттіліктің, халықтың 
аман-саулығы ерекше дəріптеліп, қызыл жіптермен жүргізілгендігін атап айту қажет. «Мен түркі 
халқы үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Халықты бейбіт өмірге шақырдым жəне 
жауластырмадым, олардың бəрі маған бағынды» [4; 8], — деп ел қамы үшін жан аямай, тер төккенін 
айтады. Одан кейін де қазақтың кең даласында небір тұлғалар дүниеге келіп, ел игілігі жолында 
аянбай еңбек еткені тарихтан белгілі. 

Дала төсінде орналасқан көшпенді жəне жерге иелік еткен мыңдаған тұрғыны бар, сол кезеңдегі 
ірі сауда орталықтарының бірі көне Отырардан əл-Фараби секілді ойшыл-философтың шығуы 
кездейсоқтық емес. Жалпыадамзаттық мəдениеттегі көшпенді қыпшақтардың белсенді үлгісі ретінде 
870–950-жылдары өмір сүрген əл-Фараби секілді ірі ғалымның өмірі мен гуманистік идеяларға толы 
қызметін атауға болады. Ғалым өмірі көпқырлы жəне «Мемлекеттік қайраткерлерінің қанатты 
сөздері», «Бақытқа жету жолында», «Дін туралы трактат», «Қайырымды қала тұрғындары туралы» 
жəне басқа да трактаттарында көрініс тапты. Əл-Фараби орта ғасырларда білімнің барлық саласында 
мол мұра қалдырып, Аристотельден кейінгі Екінші ұстаз атанды [5; 161]. 

Əл-Фарабидің өмірі мен шығармашылық қызметі бізге көп мəдениетті немесе көптілді тұлға 
қалыптастырудың педагогикалық мүмкін екендігін дəлелдеп берді. Бұл жерде əл-Фарабидің тек туған 
жері Отырардың ғана емес, анағұрлым кең мəдени дəстүрлерді игергендігін атап өткен маңызды. 
Олай болмаған жағдайда оның есімі барлық адамзатқа танымал бола алмас еді. Ең алдымен ол өзінің 
туған халқының мəдени құндылықтарына бейімделіп, терең меңгеріп, содан кейін ғана өзінің 
танымдық қызметін анағұрлым кең мəдени сипатқа ие — араб тіліне ден қойып, таныды. Мұсылман 
əлемінде жалпы мойындалған араб тілі оған ғылым шыңына шығуына мүмкіндік берді. Əсіресе 
бүгінгі таңда əл-Фараби саяхаттары оның халықтық қарым-қатынастарының шегін айқындап, бірден 
көптеген тілдерді табиғи меңгергендігін айғақтайды. Сондай-ақ сол кездегі Отырар орта ғасырдағы 
Қазақстан үшін тек жалғыз мəдени ошақ емес еді. 

Қазіргі таңда тарихшылар, философтар, əлеуметтанушылар мен мəдениеттанушылар Отырар 
секілді Сығанақ, Тараз, Түркістан, Меркі, тағы басқа қалаларда өнер мен ғылым, мəдениеттің, 
шаруашылықтың белсенді дамып, ерте түркі жазуының қалыптасуы өзара мəдени байланыстарды 
қалыптастыруға, адамдарға жалпыхалықтық құндылықтар шеңберінде ортақ əрекет етуге мүмкіндік 
бергендігін дəлелдеуде. Бұл жерде Х–ХI ғасырлардағы Оңтүстік Қазақстанның мəдени дамуының 
негізгі ерекшеліктері жалпыадамзаттық мəдениетке ұмтылу, араб, грек, үнді мəдениеттерінің 
жетістіктерін кең тұрғыда сезіну болғандығын ескерткен жөн. Əл-Фарабидің көптеген 
шығармаларынан «Философиялық трактаттар», «Əлеуметтік-этикалық трактаттар», «Музыка 
туралы» жəне т.б.) бұл өңір өкілдерінің əмбебап, энциклопедиялық ойлау қабілетіне ие болғандығын 
байқауға болады. Ибн-Сина, Бируни, Хорезми, Дулати жəне т.б. секілді əл-Фараби ізбасарлары 
болған көптеген ғалымдар ұлы өркениетіне жетудің үлгісін көрсетіп, жаңа ілімдер қалыптастыруы да 
кездейсоқтық емес. 
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Əл-Фараби арқылы барлық араб Шығысы ерте грек философиясын ана тілінде оқуға мүмкіндік 
алып, риторика мен шешен сөйлеудің ерекшеліктерін, өлең құрамын, жалпы айтқанда, жан-жақты 
білімділіктің ажырамас сапасына айналған біліммен қаруланды. 

Ғалым адамның өз алдына қойған мақсатына жету үшін біліммен қатар басқа адамдармен жақсы 
қарым-қатынас жасай алуы, тəжірибе жинап, тұлғааралық байланыстар жасау қабілетіне ие болуы 
тиіс деп санады. Қаланы əл-Фараби жай ғана қоныс, тұрғын жер деп түсінбей, оны адамдардың 
мəдени топтары, мемлекет мағынасында қолданады. «Парасаттылықты адамдармен өзара қарым-
қатынас тəжірибесімен келетін ұлы күш» деп сипаттады [5; 78]. 

ХІ–ХІІ ғасырларда Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари, Ахмед Иүгінеки, Қожа Ахмет Ясауи, 
тағы басқа этикопедагогикалық трактаттары кең таралды. Бізге алғаш жеткен Орта Азия мен 
Қазақстанның түркі тілдес халықтарға ортақ мұра болып саналатын, сол кезеңдегі діни əдебиет 
ескерткіші — Ж.Баласағұнның «Құтты білігі» болды. Бұл трактатты зерделеу арқылы еңбектің тек 
адам өміріндегі білімнің рөлі мен бақыт туралы ойлауға ғана арналмағанын айқындадық. Сонымен 
қатар ең алдымен қоғамның түрлі топтары өкілдерімен қарым-қатынас жасау өнетін жан-жақты 
мазмұндауымен құнды. Ал, бұл ұлтқа, түрлі халықтың өкілдерімен қарым-қатынас жасап, сыйлау, 
адамшылық көрсете білуді талап ететін оқушының көп мəдениеті құзырлылығын қалыптастырудың 
алғышарты болды. 

Бұл, ойшыл пікірінше, түрлі мəдениеттердің өзара сыйластығы, бейбітшілік пен келісім үшін 
іргетастың қалануына мүмкіндік береді. Ойшыл бұл тұрғыдағы тұжырымдарын «Сыйластық пен 
құрметті» танығың келсе, адамдарды сыйластық пен құрмет етуге ұмтыл», — деген нақыл сөзімен 
қорытады. 

Ж.Баласағұн ұлы ойшыл ретінде адамдарды ашықтыққа, айналамен қарым-қатынас жасауда 
шынайы болуға үгіттеді. «Сөйлегенде сөзің ұнамды, жүзің ашық болсын» идеясы бүгінгі таңда да өз 
өзектілігін жоймай келеді [6]. 

Бұған қоса Қазақстан ғылымы дамуында ұлы дала ойшылы, «Диуани-лұғат-ат-түрк» атты 
ертедегі түркі ескерткішінің авторы М.Қашқариді атап кеткен жөн. Еңбек 1804 жылы Венгр ғылым 
академиясында тұңғыш жарияланды. Сөздікті кезең энциклопедиясы деп санауға болады. «Түркі 
тілінің сөздігі» — Орта ғасырдағы Азия мен Қазақстан халықтары достастығы, əлеуметтік жəне 
мəдени өмірінің түрлі салалары туралы алғашқы деректер көзі [7]. 

Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихында ХІІ ғасырда өмір сүрген ақын, ойшылы 
А.Иүгінекидің өмірі мен қызметі үлкен маңызға ие. Ахмед Иүгінеки өз уақытында адамдық идеясын 
көрсете алады. Бейбітшілік пен келісімнің, жас ұрпақ тəрбиесінде өзінің ақыл-ойымен дараланды. 
«Адамның жүрегін қайырымды істеріңмен жаулап алу үшін өмір сүр» қанатты сөзі бүгінде де 
өскелең ұрпақ тəрбиесінде зор маңызға ие [4; 78]. 

Өзінің «Ақиқат сыйы» атты тəлімдік поэмасында сол кездегі адамның моральдық-этикалық 
ерекшелігін атап қана қоймай, пайдалы кеңестер береді. Өскелең ұрпақты тəрбиелеу мен адамның 
мінез-құлқын басқару, жағымсыз жақтарын өзгертуде адамның сабырлы болуы қажеттігін, ізгі істер 
атқаруы тиіс екенін жеткізеді. «Қайғы-азап өтеді, сабырлы бол, бақыттың келуін күт» деп 
тұжырымдады [4; 81]. 

Сопылық поэзия өкілі, ақын, ХІІ ғасырларда өмір сүрген А.Ясауидің де өмірі мен қызметінің 
маңызы зор болды. Өзінің «Диуани хикмет» («Даналық кітабы») атты трактатында адамгершілік 
тұрғыда жетілу жолдарын нұсқап, достықта сабырлы болуға, жан тазалығына шақырды. 
«Барлығымен достық қатынаста бол, олар үшін өзінің таза жаныңды құрбан ет» деді [8]. 

Айтылғандармен қатар, осы кезең ескерткіші, мол мұрасы деп ХІV ғасырда өмір сүрген С.Сараи 
өмірі мен шығармашылығын атауға болады. Ақын-лирик, жазушы-аудармашы этика-педагогикалық 
мазмұнды насихаттауда үлкен орын алды. Оның поэмалары қызықты қанатты сөздерге толы болды. 
«Егер бірлесе əрекет етсе, құмырсқа да арыстан терісін сыпыра алады» секілді нақыл сөздерінің 
дидактикалық мазмұны өте терең, əрі көп идеялы болды. 1391 жылы 70 жастағы Сараи парсы ақыны 
Сағдидың «Гүлистан» деген поэмасын түркі тіліне аударды. Бұл шығарманы аудару барысында да 
адалдық, шынайылылық, жомарттықты терең сөз етті. «Егер ұлылық күтсең, жомарт бол, жомарт бол, 
сонда ғана қайырымдылық пен мейірімділік, еңбек пен парасаттылық биігіне көтеріле аласың», — 
деп тұжырымдады. 

Асан Қайғы — жырау, халықтық дəстүрмен өмір мəні, қайырымдылық пен зұлымдық, жақсы 
жəне жаман адам туралы толғанады. Өз халқын бейбіт, ортақ келісімге, адал, қайырымды, ақылды, 
парасатты болуға шақырады. Асан Қайғы есімі тек Қазақстанға ғана емес, қырғыз, қарақалпақ жəне 
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т.б. белгілі болған. Жерұйықты іздеп жүріп, Асан Қайғы əр жердің өзіндік ерекшеліктеріне 
байланысты көптеген сөздер жазып қалдырған. 

Өмірдегі өзара үйлесу жолы — барлық жанды затқа махаббат пен рақымдылық жасау. «Барлық 
жаны барға аяушылық танытып, оны бағалау жəне сыйлап, құрметтеу қажет». «Біз жақсы, мейірімді 
сөздерімізді айтып үлгере алмасақ — бұл бақытсыздық» деген тұжырымдары біз қарастырып 
отырған мəселеде зор маңызға ие. 

Өмірді тану мен тұтас сезінуде дербес қасиетке ие жырау өмір мəні деп барлық жалпы игілікке 
жету, өмірдегі келісім мен үйлесімділікті ұғынып, түсіндіреді. «Бірақ халықтың аты халық. Егер 
түнерсе, ашу-ызалы екені түсінікті, ал, оны күштеу ашу-ызасын оятып, өзін де көтерілуге 
итермелейді», — дейді. 

Орта ғасырда Қазақстанның жалпы қоғамдық ойы тарихындағы жарқын да беделді өкілдің 
бірі — Шалкиіз жырау. Адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас туралы қызықты ой-толғамдарын 
жеткізеді. «Сен өз адамыңды қорлама, егер қорласаң, олардан қолдау таппайсын» деген толғаулары 
арқылы терең тəлімдік мазмұнға толы [4; 116]. 

Қазақтың сұлтаны Ораз Мұхамедтің кеңесшісі Қ.Жалаири 1570–1605 жылдары өмір сүріп, 
«Жамағат тауарих» («Шежірелер тарихы») атты тарихи шығарма жазды. Шығарманы орыс монархы 
Иван Грозныйға арнады. Білім — баға жетпес қазына, өмірдегі бар жақсылық білімде. «Кімде-кім 
білімді меңгере алса, көңілді болса, сол бай болады» деген ой мазмұндалды [4; 120]. 

Бұдан ары Қадырғали Жалаири тек бірлік пен адамдардың арасындағы келісім ғана қоғамда 
маңызға ие бола алады екен. «Ешкім де ажалсыз емес, бір өзеннің суын жалғыз іше алмайды», «Кім 
көп нəрсені меңгеріп, тани алса, сол өзіне жағдай жасай алады немесе оны табыстар күтеді», ол 
жамандықтан арылып, игілікке жете алады» деп тұжырымдады [4; 131]. 

Біз атаған ғалымдар тұжырымдары тарихтың өтпелі сəттері тек жаңа дарындарды туғызып 
қоймайды, шынайылықты жаңаша сезінуге жағдай жасайды дегенді қорытады. Осы орайда ұлттың 
педагогикалық мұратына ХVІІІ ғасырда өмір сүрген Бұқар жырау да əсер етпей қалмады. Оның 
көреген көзқарасы көшпелі қазақтардың тұрмысын жаңаша тануға жол ашты. Педагогикалық 
көзқарас тұрғысынан Бұқар жыраудың «Тілек», «Толғау» шығармалары зор мазмұнға ие жəне ұлы 
даланың жаңа адамдардың қалыптастыру идеясын көтерді. 

Жырау кең өмір ағынында бірден екі жағаны көреді немесе философиялық тұрғыдан алғанда, 
адамдық тұрмыстың екі жағы — кейін оралу жəне болашаққа бару. Ол ХVІІІ ғасырда қазақ 
даласындағы маңызды қоғамдық-саяси жағдайдың куəгері, Абылайдың ақылшысы болды. Бұқар 
жырау қазақтардың амандығы үшін, үш жүздің бірлігін сақтау үшін Ресеймен достық байланыста 
болуды қажет деп санап: «Достықпен көшіп-қонайық, өзара бірігейік», — деп санады [4; 142]. 

Мəселені мəдени-тарихи талдау Қазақстанда ағартушылық ойдың ерекше рөлі атқарғандығын 
көрсетеді. Ағартушылық ой — этникалық өзін-өзі танудың қалыптасу үдерісінде негізгі мəдени 
құндылықтарының бірі. Ағартушылық əлем бейнесін ашуға күшті əсер етті, айналадағы шындық 
туралы көзқарастың жеке жүйесі тұлғаға өзін табиғи, тұрмыстық ортамен етене ұқсауға көмектесті. 
Ағартушылық əрекеттің түрлі форма əсерімен жəне сезімдік айқын қарым-қатынастары арқылы 
адамдар талантты ақын-жыраулардың, тіпті көшпенді ғұмырда да жазу-сызусыз ауызша түрде ұлы 
ойшылдық əрекеттен нəр алды жəне танымдық қызығушылықтары мен қажеттіліктерін сақтап қалды. 

Анағұрлым кейінірек Шоқан Уəлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шəкəрім 
Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов секілді ағартушылар ақын-жыраулардың 
еңбектерін айқындап, басқа халықтардың мəдениетіне жақындастыру үшін алғышарттар құрудағы 
рөлін атап өтті [9–15]. 

Шоқан Уəлиханов алғашқы қазақ зиялысыларының бірі болды. Ол көшпелі өмір жағдайында 
қолданылған ағартушылықтың философиялық жəне əлеуметтік-педагогикалық ұстанымдарын 
негіздеді. Жалпыадамдық пен ұлттық құндылықтар ерекше үйлесімді негізделетін ізгілікті 
ағартушылықтың жақтаушысы болды. Ағартушылық жариялылықтың ұстанымдарына белсенді көңіл 
бөле отырып, ол өзінің «Жоңғария очерктері», «Қырғыздар», «Қытай империясының батыс өлкесі 
жəне Құлжа қаласы», «Сот реформалары туралы жазбалар» еңбегінде, Ф.М.Достоевскийге жəне 
А.Н.Майковке жазған хаттарында тек туған халқының тағдырына ғана емес, барлық адамзаттың 
тағдыры үшін алаңдап, өз ойын айтады. Шоқан Уəлиханов адам мен азаматты табиғаттың даму 
нəтижесі деп қарастырып, табиғат дамуы заңды құбылыс екендігі секілді қоғамдық өмір дамуы да 
тікелей табиғат заңдылықтарымен байланысты болады деп қорытады. Ұлы сахарада 
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мұсылманшылықтың таралуы туралы айта келіп, мəдениеттер арасындағы байланыстар үдерісімен 
тікелей байланысты қызықты педагогикалық бастамалар көтереді. 

«Жалпы алғанда, — деп жазады ол, — қырғыз халқының алдында еуропалық өркениетке 
жетудің құрбандықты болашағы күтіп тұр».  Шоқан Уəлиханов өз бойында шын мəнінде еуропалық 
білімділік пен Шығыс халықтарының мəдениеті жайлы терең түсінікті үйлестірді жəне қысқа 
ғұмырында жан-жақты шығармашылық мұра қалдырды. Бұдан ары «Сот реформасы жазбаларында» 
ол: «Біз еуропалық, жалпыодақтық ағартушылықты меңгердік деп ойлаймыз жəне кедергілерге толы 
энергиялық күрестер барлық даму мен мəдениетке қабілетті халықтар үшін ақырғы мақсатты құруы 
тиіс. Анығын айтқанда, қырғыз халқы анағұрлым бейбітшілікті сүйетін, халықтар қатарына жатады 
жəне орыс патшасының аздаған жабайы ұлттарының біріне саналады [9; 77]. 

Ағартушы-ұстаз, ғалым Шоқан Уəлихановтың (1835–1865) бай рухани мұрасы психологиялық-
педагогикалық мазмұнға толы. Халықтық ерекшеліктердің көрінуін ғалым көп жоспарлы аспектіде 
түсіндіреді. Өз шығармаларында ол халықтың жəне басқа да ұлттардың тұрмыс, салт-дəстүрлерін, 
əдет-ғұрыптары мен мəдениетін жан-жақты талдайды. Оның ойынша, ағартушылық сарын арқылы 
қазақтар дами түседі: «Халық дамуы мен қалыпты өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім керек. Бұл 
үшін оқу қажет», — деп түйеді …» («Даладағы мұсылманшылық туралы») [9]. 

Шоқан Уəлихановтан кейінгі көрнекті ағартушы, педагог-ұстаз Ыбырай Алтынсариннің еңбегі 
ұшан-теңіз. Ол қазақ халқы үшін мектептік білім беру жүйесін əзірлеп, ұлттық мəдени даму үшін 
ағартушылық мекеменің рөліне ерекше мəн берді. Біз оның педагогикалық қызметінен жалпы 
білімдік ілімдерді таратуға ұмтылып, қазақ халқына орыс мəдениетін жақындатуда үлес қосқанын 
ерекше атап өткіміз келеді. Оның атақты «Қырғыз хрестоматиясы» орыс əліпбиі негізінде 
құрастырылып, балаларға түсінікті тілде жазылды. Ауыз əдебиеті материалдары мен орыстың белгілі 
ағартушылары мен жазушыларының мəтіндерін аударып, тиімді қолданды. Сонымен қатар орыс 
жазушыларының мысалдары мен өлеңдерін аударды. «Асан мен Үсен» əңгімесі татар, орыс, башқұрт 
тіліне аударылды. 

Ыбырай Алтынсарин қазақтың орта ғасырда шыққан алғашқыларының бірі болып, əдістемелік 
жəне дидактикалық аспектіде көп көңіл бөлді. Ол халықты достық қарым-қатынасқа шақырды. 
Сонымен қатар екі халық арасындағы ұқсастықты айқындады. «Қырғыздардан жақын əрекет еткен 
барлық орыстар қырғыз халқының орыстармен ұқсас екенін айғақтаған жəне қырғыздар мен орыс 
тұрғындарының арасында шынайы достық қатынастар аз емес болған. Осылай табиғи жақындасуы 
олардың құрылымындағы адамдық ұқсастықтың нəтижесі болса керек [10; 86]. Ыбырай Алтынсарин 
екі халық арасындағы ұқсастықты айқындай отырып: «Орыс жəне қазақ халқы тұрмысы, саулығы, 
тəжірибелік ақылы, діни жəне ұлттық ойлауы мен ізгі жүрегі мен сенімділігі жағынан 
ерекшеленеді», — деп тұжырымдайды [10; 92]. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстан еуропа мəдениетін игере бастады, көшпенді халық 
педагогикалық ойларға ден қоя бастады, Ұлы даланың болашақ адамдарының үлгісі қалыптаса 
бастады. Діни сеніммен білімге өткен күрделі жауапкершілік кезең басталды. Абай Құнанбаев (1845–
1904) өмір сүрген заманда жаңа педагогикалық мұраттың қалыптасуы басталды. Абай философиялық 
идеяларын зерттеуші Ғ.Есімнің айтуынша: «Абай қазақ халқының мəдениетін таратуда ерекше орын 
алды. Ол өзіне дейінгі рухани мұраны жинап, ұлттық мəдениетте жаңа бағыт қалдырды» [16]. 

Бұл тек қана қарапайым мұсылман қазақ емес, сонымен бірге еуропалық ағартушы, білімді өте 
белсенді меңгерген, өзіндік тағдыр сыйын иеленген адам болды. Ол уақытта тек білімді игеріп қана 
қоймай, шынайы өмірде көп мəдениетті қалыппен жүзеге асыру аса маңызды болды. Ол 
жалпыадамзаттық құндылықтарды өз халқының игілігіне жаратудың үлгісін көрсетті. «Адамдар 
басқа халықтың тілі мен мəдениетін меңгеру арқылы ұятқа қалмай жəне олармен терезесі тең адам 
болды». Абайдың бұл сөздері бүгінгі таңдағы тəуелсіз Қазақстанда мəдениетті тұлға тəрбиелеудің 
əдіснамалық алғышарттарына айналуда. 

Шығыс халықтарының тілі мен əдебиетімен бала жасынан сусындаған Абай орыс тілін тек 
өскеннен кейін ғана меңгере бастады. Орыс тілінің көмегімен ол тек орыс мəдениетін ғана емес, 
батыс еуропалық мəдениетті де игерді. Ойшыл Абай А.Пушкин, М.Лермонтов, И.Крылов жəне əлем 
əдебиетінің басқа да классикалық шығармаларын қазақ тіліне əдемі аударды. 

Ойымызды қорытар болсақ, Абай — көрнекті философ жəне ағартушы, оның көзқарастары 
бүгінгі педагогикалық қажеттіліктерге жауап береді жəне адамдарды жаңарту жолдарын іздестіреді, 
халықтың руханилылығын көтеруге, оны жетілдіруге мол үлес қосатыны даусыз. Қазақ 
философиялық-педагогикалық ой тармақтарында ол сенімді түрде мəдени қатынастың жəне басқа 
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халықтың əріптестік қарым-қатынаста болуы өте қажет екенін айтып, оларды достыққа шақырады. 
Ол өзінің «Қара сөздерінде» қазақтың əлеуметтік-мəдени дамуы деңгейіне талдау жасап, өз кезінің 
өркениет дəрежесін қабылдау мүмкіндігін жан-жақты көрсетеді. Сонымен қатар Абай өзбек, орыс, 
татар халықтарының тұрмыс-тіршілігіне салыстырмалы талдау жасады. Осы айтылған Абайдың 
ізгілік жайлы ойлары əл-Фарабидің философиялық жəне педагогикалық көзқарастарымен ұштасып 
жатқанын айту керек. Əл-Фараби өз кезінде өскелең ұрпақ үшін білім мен тəрбие егіз ұштасуы қажет 
екенін айтқан болатын. «Тəрбиеміз берген білім — адамзаттың қас жауы», — деген де əл-Фараби еді. 

Осы орайда əр кезеңде өмір сүрген ойшылдардың тұжырымдары мен пікірлері адамның тұтас 
тұлға ретінде қалыптасқан түрліше қырларының жүйелік негізделуіне үлес қосты. Осындай 
ойшылдардың табиғат пен адам психологиясының бағыттары, сана бірлігі мен əрекеті жайлы терең 
философиялық ойлары Қазақстанның ұлттық мектептерінде оқыту мен тəрбиелеу мазмұны мен 
мақсатын анықтауда белгілі бір əдіснамалық қызмет атқарды. 
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Г.Б.Исабекова, К.Т.Атемова 

Формирование многоязыковой личности  
в условиях национальной культурной среды 

В статье рассматривается проблема становления личности в Казахской степи. Описаны поликультур-
ность, многоязычие в индивидуальном бытии. Анализируется языковое мастерство Аль-Фараби, 
Ж.Баласагуни, М.Кашкари, К.Ясави, Ч.Валиханова, И.Алтынсарина и других. Авторами показаны 
жизненный путь великих личностей, значимость их творчества для поколений и для развития 
человечества. Выделены особенности влияния на формирование многоязыковой личности в условиях 
национальной культурной среды. Владение несколькими языками, подчеркнуто авторами, является 
основой знания нескольких культур. 
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G.B.Issabekova, K.T.Atemova 

Formation of multilingual individual  
in condition of national cultural area 

The article is devoted to the problem of formation of the person in the Kazakh steppe, vital knowledge and 
pedagogical heritage, describes multiculturalism, multilingualism in the individual being. It analyzes the work 
and teaching in their environment, the impact and results of language proficiency Al - Farabi, J.Balasaguni, 
M.Kashkari, K.Yasavi, Ch.Valihanov, I.Altynsarin and others. The life of great personalities and ideas of their 
work for the generation and for the development of mankind, describes heritage which are interconnected with 
each other. The features of influence on the formation of a multilingual person in the conditions of the national 
cultural environment. Also states that knowledge of several languages is the basis of knowledge of several 
cultures. 

 
 

References 

1 Ananev B.G. Questions of psychology, 1969,  2, p. 3–14. 
2 Vigotsky L.S. History of high psychological functions: Collection of 6 t., Мoscow: Nauka, 1983, 6, 397 p. 
3 Temirbekov S.Т. About one fundamental value, Moscow: Mysl, 1999, 7, p. 24–26. 
4 Anthology of pedagogical thoughts of Kazakhstan // Аuthors К.B.Zharikbaev, S.К.Kaliev, Almaty: Ana tily, 1995, 512 p. 
5 Al-Farabi. Social-ethnic tracts, Alma-Аtа: Nauka,1973, 399 p. 
6 Balasaguny Yu. Good health, Мoscow: Nauka, 1983, 67 p. 
7 Kashkary М. General language of Turkic language / Transl. K.Beketaev, A.Ibatov, Almaty: Аnа tily, 1993, 427 p. 
8 Yassawi Kh.A. Diyuany khikmet, Almaty: Ana tily, 1993, p. 28. 
9 Ualikhanov Sh. Notes about court reforms: Сollections of articles А.Kh.Margulan, Мoscow, 1986, p. 64. 
10 Altinsarin I. Collections of works: in 3 t., Аlma-Aty: Nauka, 1979, 2, p. 7. 
11 Kunanbaev A. Words of edification, Аlmaty: Rauan, 1995, 128 p. 
12 Kudayberdiev Sh. Edification, Аlmaty: Nauka, 1978, 123 p. 
13 Baytursinov А. Аk zhol, Аlmaty: Zhalyn, 1941, 464 p. 
14 Zhumabaev М. Pedagogy, Аlmaty: Rauan, 1993, 113 p. 
15 Dulatov М. Аl-Farabi, Аlmaty: Zhalyn, 2003, 4, p. 34–44. 
16 Essim G. Philosiphy of words, Аlmaty: Zhalyn, 2005, p. 3. 



Диалог мəдениеттер тілдесуінің формасы ретінде 

Серия «Педагогика». № 4(80)/2015 93 

ƏОЖ 316.772.4 

А.С.Ибраева, Б.К.Аязбекова  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
(E-mail: aimanibraeva23@mail.ru) 

Диалог мəдениеттер тілдесуінің формасы ретінде 

Мақалада мəдени динамика үшін анағұрлым қажетті мəдени қарым-қатынас жасау формаларының 
бірі мəдениет сұхбаты туралы мəселе қарастырылды. Авторлар мəдениеттер сұхбатының деңгейлерін, 
түрлерін жəне типтерін, мəдениетаралық тілдесудегі коммуникативтік шиеленістердің себептерін 
қарастырды. Заманауи əлеуметтік мəдени жағдаятта адамның əлеуметтік мəдени жəне психологиялық 
аспектілерде бейімделуі оның қоғамға енуінің ажырамас бөлігі болып табылады жəне бейімделудің 
екі аспектісі де адамның интеграция стратегиясының артықшылығы мен табыстылығы туралы 
сеніміне байланысты деген мəселені тілге тиек еткен. 

Кілт сөздер: мəдениет сұхбаты, мəдени динамика, мəдениетаралық шиеленіс, мəдениет типі, 
психологиялық жəне əлеуметтік бейімделу, ұлттық рух, плюрализм, толеранттық, демократия, 
мəдениеттер теңдігін мойындау. 

 
Мақалада біз жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі, адамның өмір сүрген 

ортамен қарым-қатынасы, өзара қарым-қатынас нəтижесінде қалыптасатын ерекше құбылыс — 
мəдениет, оның ішінде мəдениет сұхбаты, мəдениет шиеленісі жəне мəдениет типологиясы туралы 
сөз қозғамақпыз. 

Бүгінгі таңда сұхбат адамның жəне адам іс-əрекетінің жемісі — мəдениеттің болмыстық сипаты 
ретінде кең мағынада қарастырылуда. Жалғыз басты, өзімен өзі ғана шектелген адам баласының 
болуы мүмкін емес. Адам жасампаздығының қайнар көзі — адамның басқалармен бірлесе өмір 
сүруінде жатыр. Сондықтан мəдениет те тек мəдениеттер сұхбаты ретінде тіршілік ете алады. 

Сұхбат адамның, мəдениеттің «өзіндік» шекарасынан шығу қажеттілігін қамтамасыз етеді, 
өйткені адам да, мəдениет те өзіне өзі тепе-тең емес, өзімен ғана шектелмеген дүние. Адамның да, 
мəдениеттің де болу мүмкіншілігі тек «шекаралық жағдайда» жүзеге асады. Адамның басқа адаммен, 
мəдениеттің басқа мəдениетпен сұхбаты, қарым-қатынасы негізінде ғана бұл əлемдегі бар 
құндылықтар дүниеге келеді. «Мəдениетті мəдениеттер сұхбаты ретінде түсіну қажет (бұл — 
тавтология емес, бұл — мəдениет анықтамасының спиралі). Мəдениетті жеке тұлғалар сұхбатының 
бір түрі ретінде қарастыру керек...» [1]. 

Адам санасы оның əлеуметтік болмысының жемісі ретінде адамның бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауының нəтижесінде қалыптасады. 

Сұхбат адамдардың бір-бірімен пікір алысуымен шектелмейді, ол дегеніміз — адамдардың 
қатынасы. Тіпті бір ауыз сөз айтылмасада, ешбір мағлұмат алынбаса да, сұхбаттың болу мүмкіншілігі 
бар, өйткені сұхбат — ішкі, көрер-көрінбес əрекеттің бір-біріне бағышталғандығы. 

Əлемдегі адамдардың бəрі бірдей емес, сол сияқты олардың сұхбатта болу мүмкіншіліктері де əр 
түрлі, дұрысырақ айтсақ, өзіне берілген сұхбаттық мүмкіншілікті əркім əрқалай пайдаланады, 
кейбіреуі тіпті пайдаланбайды десе де болады. М.Бубердің айтуынша, сұхбаттағы өмір дегеніміз — 
көп адамдармен істес болу деген сөз емес, көп адамдармен істес бола тұрып шынында да солармен 
бірге болу. 

Шынайы сұхбат басқаларды көзіңмен көріп, солардың даурыққан даңғылын естуден 
басталмайды, шынайы сұхбат жаныңның терең түпкіріндегі «Басқаға» деген құлшынысыңнан, 
«Басқаға» деген сүйіспеншілік сезімнен басталады. 

Мəдениет — сұхбаттық мүмкіншілігі ұлан-асыр ашық құндылықтар жүйесі. Мəдениет адамның 
белсенді іс-əрекетінің, еркін шығармашылығының, оның ішкі мəндік қасиетінің көрінісі. Ешқандай 
мəдениет жеке-дара емес. Ол əрқашанда басқа мəдениеттермен байланыса отырып, тіршілік етеді əрі 
соның нəтижесінде жетістіктерге де жетеді. Мəдениет дегеніміз — адамның адаммен қатарласа өмір 
сүру мүмкіншілігінің табиғи тəсілі. «Мəдениет жеке адам ретінде тұлғаландырылғанда, ал 
мəдениеттер қарым-қатынасы жеке тұлғалар қарым-қатынасы ретінде қарастырылғанда ғана 
мəдениет шынайы мəдениет болып есептеледі [1]. 

Мəдениет сұхбаты — түрлі мəдениеттер арасында қалыптасқан тікелей өз ара байланыстардың, 
сонымен қатар олардың нəтижелерінің, осы қарым-қатынас негізінде пайда болған өзара 
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өзгерістердің жиынтығы. Мəдениет сұхбаты — мəдени динамика үшін анағұрлым қажетті мəдени 
қарым-қатынас жасау формаларының бірі. Мəдениет сұхбаты барысында əлеуметтік ұйымдастыру 
формалары мен əлеуметтік іс-əрекет үлгілері, құндылықтар жүйесі мен дүниеге көзқарас түрлері, 
мəдени шығармашылықтың қалыптасуының жаңа формалары жəне өмір сүру салты, яғни мəдени 
үлгілер өзгеріске ұшырайды. Мəдени сұхбаттың келесі деңгейлерін ажыратуға болады: 

– жеке тұлғалық, табиғи мəдени ортасындағы мəдени дəстүрлеріне қарай адами тұлғаны 
қалыптастыру немесе өзгертуге ықпал етумен байланысты; 

– этникалық, көбінесе тұтас социумдар шеңберінде, түрлі əлеуметтік қауымдастықтар 
арасындағы қарым-қатынасқа тəн; 

– ұлтаралық, түрлі мемлекеттік-саяси ұйымдар мен олардың саяси элиталарының өзара түрлі 
əрекет жоспарларына байланысты; 

– өркениетті, принципті түрде түрлі əлеуметтік типтер, құндылықтар жүйесі мен мəдени 
шығармашылықтар формасына негізделген; мəдени сұхбат бұл деңгейде анағұрлым драмалы, яғни, 
бір жағынан, бұл дəстүрлі мəдени пара-парлықты көмескілендіру болса, екінші жағынан — бірегей 
мəдениетаралық зерттеу өрісін құратындықтан, инновациялық іс-əрекет тұрғысынан өте тиімді болып 
табылады; 

– мəдени сұхбат сындарлы-тиімді түрде ғана емес, сол сияқты шиеленіс түрінде өтуі мүмкін [2]. 
Шиеленістің пайда болуы түрлі себептермен түсіндіріледі. Ішінара адамдар арасындағы араздық 

пен қате пікір өмір бойы келе жатқан нəрсе жəне бұл инстинктивті түрде айырмашылықты 
жақтырмайтын адамның табиғатымен байланысты деген көзқарас бар. Зерттеулер бұл гипотезаны 
жəне шетелдіктерге деген араздықты, сол сияқты белгілі бір халыққа байланысты қате пікірдің 
жалпыға тəн емес екендігін дəлелдей отырып, жоққа шығарады. Шиеленістер əлеуметтік сипатқа тəн 
себептердің əсерінен пайда болады. Ұлтаралық шиеленістердің пайда болу ауқымы (жалпы 
шиеленістер сияқты) өте кең: оның негізінде тілді жетік білмеу ғана емес, осыған байланысты қарым-
қатынас жасау кезінде əріптесін түсінбеу ғана жатқан жоқ. Бұл жерде қатысушылардың өздері де 
анық аңғармайтын, терең бір себептер болуы мүмкін. Пайда болған шиеленісті тек қана қарым-
қатынас жасау үдерісінің деструктивті жағы деп қарастыруға болмайды, олардың сонымен қатар 
тиімді аспектері де бар. Позитивті шиеленіс теориясына сəйкес шиеленіс күнделікті өмірдің болмай 
қалуы мүмкін емес бір бөлігі деп түсіндіріледі жəне міндетті түрде дисфункционалды сипатқа ие 
болмайды. Шиеленіс дегеніміз — қайшылықтың кез келген түрі немесе қызығушылықтардың сəйкес 
келмеуі. Шиеленіс динамикалық сипатқа ие жəне бірнеше оқиғалардың соңын ала пайда болады, 
қалыптасқан жағдайға байланысты дамиды. Шиеленістің пайда болуы коммуниканттар арасындағы 
қарым-қатынастың жойылуы деген сөз емес; бұл жерде қарым-қатынас жасаудың қалыптасқан 
үлгісінен ауытқу туралы сөз болып отыр, қарым-қатынастың əрі қарай даму бағыты позитивті жəне 
негативті түрде болуы мүмкін. Басқа мəдениет өкілдерімен қарым-қатынас жасау үдерісінде ширығу 
мен шиеленістің себебі көбінесе атрибуция кемшіліктері болып табылады. Мəдени ерекшеліктерді 
білу немесе білмеу, оның ішінде діни жəне идеологиялық аспектіні қосқанда, атрибуцияны құруда 
үлкен рөл атқарады. Осындай ақпаратқа ие болу белгілі бір мəдениетке байланысты ненің қажетті 
немесе неге шек қойылатындығын анықтайды. Шиеленістердің пайда болуының жеке себептеріне 
айқын көрініп тұратын бірбеткейлік, жаңылыс қадам бастыратын жеке басқа тəн қажеттіліктер, 
бейімделуге деген төмен дайындық немесе қабілеттілік, бұғып жатқан ашу, қыңырлық, айқын көрініп 
тұрған атаққұмарлық, мансапқұмарлық немесе билікке ұмтылушылық, өте сенбеушілік жатады. 
Шиеленістердің бұл себептері тек қана нақты бір адамның жеке қасиеттеріне негізделеді. 

Шиеленістердің пайда болуының əлеуметтік себептеріне айқын көрініп тұрған бақталастық, 
қабілетті жеткілікті бағаламаушылық, қолдау көрсетудің жеткіліксіздігі немесе келісімге келуге 
дайын болмаушылық немесе оған қол жеткізу үшін қарама-қайшы келетін мақсат қою мен амалдар 
жатады. 

Шиеленістерді ұйымдастыру себептеріне көп міндет жүктеу, дұрыс берілмеген нұсқаулар, 
міндетті немесе жауапкершілікті дұрыс түсінбеу, бір-біріне қарама-қайшы келетін мақсат қоюшылық, 
қарым-қатынас жасау барысында жеке бір мүшелерге байланысты ережелер мен ұйғарымды үнемі 
өзгерту, қалыптасқан көзқарас пен рөлдерді немесе олардың құрылымын терең өзгерту жатады. Бір-
біріне анағұрлым бағынышты адамдардың арасында шиеленістің пайда болу мүмкіндігі өте зор. 
Неғұрлым тығыз байланыс болса, соғұрлым шиеленістердің пайда болуы мүмкін; сонымен бірге 
басқа бір адаммен қарым-қатынас жасау жиілігі сол адамға байланысты шиеленіс жағдайының пайда 
болу мүмкіндігін арттырады. Бұл формалды немесе формалды емес байланыстарға да тиісті. 
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Мəдениетаралық байланыста коммуникативтік шиеленістердің пайда болуына мəдени 
айырмашылықтар ғана жатпайды. Оның негізінде билік немесе мəртебе мəселелері, əлеуметтік 
жіктелу, ұрпақтар шиеленісі жəне т.б. жатыр. 

Шынайы өмірде «таза» мəдениетаралық шиеленістер кездеспейді. Түрлі мəдениеттер өкілдері 
арасындағы шиеленістер қарым-қатынас жасаудағы əріптесінің мəдени ерекшеліктерін білмеуден 
туады деу орынсыз. Сондықтан тек мəдени айырмашылықтарды білу мəдениетаралық шиеленістерді 
шешудің кілті деп қиялға берілуге болмайды. Заманауи шиеленістерді шешу туралы қағида бойынша 
келесі бес тəртіп стильдерін ұстану арқылы шиеленістерді реттеуге немесе анағұрлым əлсіретуге 
болады. 

Жарыс — «кім əлді, соныкі дұрыс» — активті стиль, ол ынтымақтастыққа қол жеткізбейді. Бір 
тарап өзінің мақсатына қол жеткізеді жəне өз мүддесіне жету жолындағы іс-ірекетінің екінші тарапқа 
қандай əсері барын есепке алмайды. Бұл бір тараптың екіншісіне тəуелді болуына əкеліп соғады. 

Ынтымақтастық — «келіңдер, бірігіп шешейік» — активті, ынтымақтастыққа бағытталған 
стиль. Бұл жағдайда екі жақ мəселені шешуге, келіспеушіліктің себебін анықтауға, ақпарат алмасуға 
тырысады. 

Шиеленістен бас тарту — «мені жайыма қалдырыңдаршы» — пассивті, ынтымақтастыққа 
бағытталмаған стиль. Бір тарап шиеленістің бар екенін мойындайды, оны болдырмау немесе басып 
тастауды айналып өтетін стиль түрін таңдайды жəне ол өз-өзінен шешілуі мүмкін деген үміт артады. 
Шиеленіс жағдайын шешу кейінге қалдырылады, оны шешу немесе басып тастау үшін жартылай ғана 
күш жұмсалады немесе анағұрлым күшті конфронтацияны айналып өту мақсатында жасырын іс-
шаралар жүргізіледі. 

Жұмсақтық — «тек сізден кейін ғана» — пассивті, ынтымақтастыққа бағытталған стиль. Кейбір 
шиеленіс жағдайында бір тарап екінші тараптың мүддесін өзінікінен жоғары қояды, оны татуласуға 
шақыруға талаптанады. Бұл жағдай көнгіштік жəне бағыныштылыққа əкеліп соғады. 

Компромисс — «бір-бірімізді түсіне білейік» — бұл жағдайда екі тарап та өз талаптарынан бас 
тартады, бір-бірінің талаптарына көнеді. Бұл жағдайда ешкім жеңбейді жəне жеңіліске ұшырамайды. 
Шиеленістің бұл түрінен шығу жолына келіссөз, өзара тиімді келісімге келудің жолдары мен 
варианттарын іздеу жатады. 

Мəдениет типі — бұл мəдени бірліктердің басын қосатын, топтастыратын жəне оларды бір-
бірінен ажырата білетін ұқсастық, ортақтық [3]. 

Өміршең сан қырлы мəдениеттерді түрлі мəдениеттер типі ретінде реттестіретін, жүйелейтін, 
топтарға бөлетін ғылыми таным əдісі типологизация деп аталады. Типологизация мəдениеттануда 
қолданылатын ғылыми əдіс ретінде əлеуметтік мəдени нысандарды жəне олардың топтарын кейбір 
ортақ негіздеріне, белгілеріне байланысты бөлшектеу, біршама дəріптелетін мəдениеттің немесе 
типтің типологиялық үлгісін құру. 

Мəдениет типі бірнеше белгілер негізінде құрылады: 
 дінмен байланысы (діни жəне діни емес мəдениеттер); 
 белгілі бір аймаққа қатысты мəдениеттер (Шығыс немесе Батыс мəдениеті, Жерорта теңізі 

елдері мəдениеті, латынамерикандық мəдениет); 
 тарихи қоғам типіне байланысына орай (дəстүрлі, индустриалды, постиндустриалды қоғам 

мəдениеті); 
 шаруашылық құрылымы (аңшылар жəне жинаушылар, бақшашылар, жер өңдеушілер, 

малшылар, индустриалдық мəдениет); 
 қоғам саласы немесе іс-əрекет түріне байланысты (өндірістік мəдениет, саяси, экономикалық, 

педагогикалық, экологикалық, көркем өнер жəне т.б.); 
 территориясына байланысты (ауылдық жəне қалалық мəдениет); 
 арнайы бағытына байланысты (əдеттегі жəне мамандандырылған мəдениет); 
 этникалық жағдайына байланысты (халықтық, ұлттық, этникалық мəдениет); 
 шеберлік деңгейі жəне аудитория типі (жоғары немесе элитарлық, халықтық, көпшілік 

мəдениет) жəне т.б. 
Əрбір адам қоғамда өмір сүретіндіктен, əлеуметтік шоғырлану оның өмірінің маңызды бөлігі 

болып табылады жəне оның жеке дамуы өзі өмір сүретін ортаға бейімделуінен басталады, онсыз адам 
өзінің айналасындағылармен тіл табыса алмайды, əлеуметтік оқшаулануға, басқаларға деген 
өшпенділікке, жалғыз қалуға душар болады. Ерте жастан бастап адам қалыптасқан өзін-өзі ұстау 
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əдетін жəне ойлау амалдарын бойына сіңіреді, олардың көбі əдетке айналады. Қоғамның толыққанды 
мүшесіне айналу жеке тұлғаның қажетті білімді, қағидаларды, құндылықтарды, үлгілер мен 
дағдыларды бойына сіңірулері арқылы жүзеге асырылады. Жеке тұлғаның қоғамдық өмір жəне 
мəдениет нормаларын меңгеру үдерісі «əлеуметтену» ұғымын білдіреді, мұның астарында 
адамдардың қандай да бір қоғамда мəдени үлгілерді игеру ұғымы жатыр. Өзінің күнделікті өмір 
тəжірибесінде қоғамдық өмірдің түрлі қырларын танып білу алу арқылы адам əлеуметтік жəне 
мəдени тұрғыдан қоғамға сайма-сай жеке тұлға болып қалыптасады. Сонымен «əлеуметтену» ұғымы 
жеке тұлғаның əлеуметтік ортаға үйлесімді енуін, қоғамдағы құндылықтар жүйесін меңгеруін 
білдіреді. Əдетте, бейімделу екі аспектіде қарастырылады: психологиялық жəне əлеуметтік-мəдени. 
Психологиялық бейімделу дегеніміз — жаңа мəдениеттік ортадағы психологиялық қанағат-
танушылық. Жақсы көңіл-күй, психологиялық саулық, сонымен қатар нақты жəне анық қалыптасқан, 
жеке немесе мəдени сəйкестік соның көрінісі болып табылады [4]. 

Əлеуметтік-мəдени бейімделу жаңа мəдениет пен қоғамға еркін үйренуді, күнделікті отбасылық, 
жұмыстағы, мектептегі мəселелерді шешуді білдіреді. Жұмыс орнының болуы жəне өзінің кəсіби 
жетістіктерінің деңгейіне қанағаттанушылық бейімделудің жемісті көрсеткіші болып 
табылатындықтан, ғалымдар экономикалық бейімделуді өзіндік бейімделу аспекті ретінде 
қарастырады. Оларға əсер ететін факторлар бір-бірінен өте ажыратылтындықтан, сонымен қатар 
психологиялық бейімделуді зерттеудің негізі күйзелу жəне психопатология, ал əлеуметтік-мəдени 
бейімделуді зерттеудің негізі əлеуметтік дағдылар туралы тұжырымдама болатындықтан, олардың 
аспектілері жеке қарастырылады. 

Бейімделу тұлға мен ортаның өзара сəйкес келу немесе келмеуі мүмкіндігін туғызады жəне 
бейімделу ғана емес, сонымен қатар қарсылық білдіру, өзі тұрған ортаны өзгертуге немесе өзі 
өзгеруге талпыныс жасаудан көрінеді. Бейімделу нəтижесінің спектрі өте жоғары, жаңа өмірге 
жемісті бейімделу немесе оған қол жеткізуде толығымен сəтсіздікке ұшырау мүмкіншілігі 
туындайды. Жақсы психологиялық бейімделу адамның жеке басына, оның өміріндегі оқиғаларға, сол 
сияқты əлеуметтік қолдауға байланысты. Бейімделудің екі аспектісі де адамның интеграцияның 
артықшылығы мен стратегиясының табыстылығы туралы сеніміне байланысты. Жүзден астам 
этностардың құт мекеніне айналған Қазақстан үшін түрлі ұлттар қарым-қатынасындағы қалыптасқан 
төзімділік пен сенімнің маңыздылығы тереңде жатыр. 

Қазақстанда азаматтық демократиялық қоғамның орнауы мен дамуы көпмəдениетті білімнің 
маңызды алғышарты болып табылады, онда ұлтшылдықпен, нəсілшілдікпен, этникалық 
өзімшілдікпен күрес күшейтілген, əйтсе де басқа елдерге, халықтарға жəне мəдениеттерге деген 
ашықтық көрсетілуде, бейбітшілік пен өзара түсіністік сипатындағы тəрбие жұмыстары жүзеге 
асырылуда. Көпмəдениетті білімді дамытудың маңызды əлеуметтік-саяси айқындаушылары заманауи 
əлемді дамытудың маңызды құрамы ретінде интеграциялық процестердің қарқынды дамуы, сондай-
ақ Қазақстанның жəне басқа да елдердің өздерінің ұлттық ерекшеліктерін сақтай отырып, əлемдік 
əлеуметтік-мəдени жəне білім кеңістігіне бірігуге ұмтылуы болып табылады. Интеграциялық 
процестер Еуропаның көптілді кеңістікке айналуына ықпал етеді, онда ұлт тілдері тең құқыққа ие. 
Мемлекеттер арасындағы шекаралардың ашылуы адамдардың ұтқырлығын, шет тілдерін үйренуге 
деген қозғамдамасын, сондай-ақ өз елдерінің ішінде де, шет елде де байланысты орнатып, 
тұрақтандыруын күшейтеді. Жоғарыда айтылғандармен қатар, дамушы елдерде көпмəдениетті білім 
түсінігінде айқын көрінетін ұлттық-мəдени ерекшелікті сақтау мəселелері де күшейе түсуде. Əлемдік 
нарықтың енуі тек экономикалық тəуелділікті ғана емес, өзге мəдениеттің таралуына да себеші 
болады, бұл елдерде өзіндік мəдени санасын қалыптастыру мəселелері алға шығады. Көпмəдениетті 
білім мəселелерін əзірлеу барысында дамушы елдердің педагогикасында өздерінің өмірлік 
стильдерін, ұлттық ойлау ерекшеліктерін, тəрбие дəстүрлерін жəне т.б. жаңаша ұғынуға 
ұмтылғандығын байқауға болады. Педагогтардың білігі мен біліктілігі барынша мəдени өзіне тəн 
когнитивті стильдердің, мінез-құлық пен байланыс кодтарының əлеуметтік модельдерінің синтезіне 
қол жеткізуге бағытталған. 

Көпмəдениетті тəрбие мақсаттың 3 бағытын көздейді, оларды «əр алуандық», «теңдік» жəне 
«бірлес» ұғымдарымен белгілеуге болады: 

1) мəдени көпқырлылықты құрметтеу жəне сақтау туралы; 
2) білім алуға жəне тəрбиеге тең құқықты қолдау туралы; 
3) жалпыұлттық саяси, экономикалық, рухани құндылықтар ерекшеліктерінде қалыптастыру 

туралы. 
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Көпмəдениетті тəрбиенің түйінді мақсаттары көпсатылы. Осылайша, басқа мəдениетті 
құрметтеуге тəрбиелеу барысында толеранттылық басқа мəдениетке бейімделудің бастамасы ғана. 
Бұдан соң толеранттылық, құрмет жəне белсенді ниеттестік болуы шарт. Түрлі мəдениеттердің 
ерекшеліктері түсінігіне негізделген өзара əрекеттестік, өзара тəуелділік, өзара алмасу секілді 
ұғымдар қалыптаса бастайды. Көпмəдениетті тəрбиені басқа мəдениетке, ұлттылықтарға, нəсілге, 
сенімге ашық, тұлғаның мəдени-əлеуметтік ұқсастықтарын қамтамасыз ететін, педагогикалық күш 
салулардың бір бөлігі ретінде қарастыру қажет [5]. 

Көпмəдениетті тəрбие — көпмəдениетті жəне көпэтникалық қоғамның демократиялық 
педагогикалық жауабы, əлемдік өркениет алдында тұрған басты педагогикалық мəселелердің бірі — 
тəрбие мен оқуды, тұтастай қоғамдық өмірді демократияландыру шешімі маңызды шарт болып 
табылады. 

Тəрбие мен білімді тиімді демократияландыру факторы ретінде көпұлтты тұрғындарды 
көпмəдениеттілікке тəрбиелеуде жекелеген ұлттардың ерекшеліктерін түсіну арқылы өздерінің 
тілдеріне, мəдениетіне, əлемдік мəдениетке, ерекше бедел мен құндылықтарға ие макро- жəне 
субмəдениеттер сұхбаты негізінде адамзат өркениетінің тарихын қоса біріктіреді. 

Көпмəдениетті тəрбиенің нəтижелері төмендегідей болуы тиіс: 
 басқа халықтарды, олардың мəдениетін, өркениетін, тұрмыстық мəдениетін қосқанда, өмірлік 
құндылықтарын түсіну жəне құрметтеу; 

 адамдар мен халықтар арасындағы өзара түсіністіктің қажеттілігін ұғыну; 
 тіл табысу қабілеттілігі; 
 басқа əлеуметтік жəне ұлттық топтарға қатысты құқықтарды ғана емес, міндеттерді де ұғыну; 
 ұлтаралық ынтымақтастық пен ниеттестік қажеттілігін түсіну; 
 басқа қауымдастық пен этностың мəселелерін шешуге қатысуға дайын болуы. 
Тəуелсіздікке қол жеткізген 20 жылдан астам уақыт ішінде республика халқында толеранттылық 

турасында өзіндік ұғым қалыптасып қана қоймай, Қазақстан халқы Ассамблеясы негізінде қоғамдық 
жəне этносаралық келісімнің бірегей үлгісі жасалды. Біздің елімізде толеранттылық алғашқы кезекте 
өзара сенім мен сыйластық, ынтымақтастық пен мəдениетаралық сұхбат арқылы кеңейе түседі. Оның 
негізінде дəстүрлер мен патриоттықтың, жаңарудың, бəсеке мен жеңістердің сүзгісінен өтіп 
қалыптасқан ұлттық рух, мүмкіндіктер теңдігі мен құндылықтар ортақтығы жатыр. Мəдениеттер 
сұхбаты үшін қажетті шарт — қоғамда плюрализм, толеранттық, демократия жəне т.б. құлықтылық 
жағдайлардың үстемдік құруы болып табылады. Адамдар көзқарасындағы плюрализм əр түрлі 
пікірлер, нанымдар, өмір шарттары, дəстүрлер мен ізгіліктерге алып келеді. Ал толеранттық деген — 
өзгенің пікіріне, өмір салтына, басқа мəдениетке шыдамдылықпен қарау. Сұхбат өзара сыйласуды, 
өзара түсінісуді жəне өзара əрекет етуді білдіреді. Мəдениет дамуындағы демократиялық осыдан 
байқалады. Бір-бірінен өзгешеліктеріне қарамастан, мəдениеттер бір-бірімен тең қатынас жасайды. 
Мəдениеттер теңдігін мойындау — əр түрлі мəдениеттердің өмір сүру құқығын мойындау [6]. 

Ал жас мамандардың біртұтас жəне жан-жақты тұлға ретінде қалыптасуына, олардың 
бойындағы өзіндік қабілеттері мен табиғи қасиеттерін барынша дамытуға, көп түрлі мəдениеттер, 
олардың өзіндік құндылығы, бірегейлігі, бағалылығы жəне өз ара қарым-қатынасы, байланысының 
негізі ретінде мəдениеттер сұхбатының алатын орны ерекше. 
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А.С.Ибраева, Б.К.Аязбекова  

Диалог как форма общения культур 

В статье рассматриваются вопросы диалога культур, как одной из наиболее значимых для культурной 
динамики форм культурной коммуникации. Авторами показаны также уровни, формы и типы диалога 
культур, причины коммуникативных конфликтов в межкультурном общении. По мнению авторов, 
в современной социокультурной ситуации социальная интегрированность человека в общество явля-
ется неотъемлемой для его адаптации в социокультурном и психологическом аспектах, которые зави-
сят от убежденности человека в преимуществах и успешности стратегии интеграции. 

 

A.S.Ibraeva, B.K.Ayazbekova 

About dialogue as a form of culture of communication 

This article discusses the issues of the dialogue of cultures, as one of the most important forms of cultural dy-
namics of cultural communication. The authors also consider the levels, forms and types of dialogue of cul-
tures, the causes of communicative conflicts in intercultural communication. According to the authors, in 
modern socio-cultural situation, social integration of a person in society is integral to his adaptation in socio-
cultural and psychological aspects that depends on the conviction of a person's belief in benefits and success 
of integration policies. 
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Құзырeтті мaмaн дaярлaудa зaмaнaуи  
тexнoлoгиялaрды қoлдaну мaңыздылығы 

Мaқaлaдa құзырeтті мaмaн дaярлaудaғы зaмaнaуи тexнoлoгиялaрдың қoлдaну мaңыздылығы 
тeoриялық тұрғыдa қaрacтырылғaн. Coнымeн қaтaр бoлaшaқ мaмaн иeлeрінің бoйындa білімділік, 
біліктілік, caнaлылық, жaуaпкeршілік қacиeттeрін cіңірудe, кəcіби құзырeттілікті қaлыптacтырудa 
зaмaнaуи тexнoлoгиялaрды қoлдaнудың рөлі нeгіздeлгeн. Білім мeн ғылымның дaмуы aдaмзaт 
өркeниeтінің өлшeмі бoлғaндықтaн, aвтoрлардың қазіргі кезең тexнoлoгиялaрды қaрacтыруы 
мəceлeнің өзeктeлігін aнықтaуғa жəнe oқу үдeріcі үшін мaңыздылық дəрeжecін көрceтугe мүмкіндік 
бeрeді. 

Кілт cөздeр: білім caпacы, бəceкeгe қaбілeтті, құзырeтті, мaмaн, жaңa тexнoлoгия, кəcіби, қaбілeтті, 
білікті, зaмaнaуи білім бeру, біліктілікті aрттыру, білім бeру жүйecі. 

 
XXІ ғacыр — əлeмдeгі өзгeріcтeргe нeгіздeлгeн білімнің дəуірлeу ғacыры, өйткeні oл қaзіргі 

кeзeңдe мeмлeкeттің тұрaқты дaмуы мeн қaуіпcіздігін қaмтaмacыз eтудe, əлeмдік нарықтaғы, əлeмдік 
қoғaмдacтықтaғы oрнын aнықтaп, xaлықтың өмір cүру caпacы мeн дeңгeйін зерттеуде нeгізгі 
көрceткіш бoлып тaбылaды. 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының «Білім турaлы» Зaңындa: «Білім бeру жүйecінің бacты міндeті — 
ұлттық жəнe жaлпы aдaмзaттық құндылықтaр, ғылым мeн прaктикa жeтіcтіктeрі нeгізіндe жeкe 
aдaмды қaлыптacтыруғa жəнe кəcіби шыңдaуғa бaғыттaлғaн білім aлу үшін қaжeтті жaғдaйлaр жacaу, 
oқытудың жaңa тexнoлoгияcы мeн иннoвaциялық əдіc-тəcілдeрді eнгізу, білім бeруді aқпaрaттaндыру, 
xaлықaрaлық ғaлaмдық кoммуникaциялық жeлілeргe шығу», — дeп білім бeру жүйecін oдaн əрі 
дaмыту міндeттeрі aтaп көрceтілгeн [1]. Aтaлғaн міндeтттeрді жүзeгe acыру үшін oқытудың зaмaнaуи 
тexнoлoгиялaрын eнгізу aрқылы жəнe oлaрды тиімді пaйдaлaну ceкілді мəceлeлeрді aнықтaп aлу білім 
бeру жүйecіндeгі бacты ұcтaным рeтіндe əркімнің өзінің білім aлуғa дeгeн жeкe əлeуeтін қoғaмдa 
бaрыншa пaйдaлaнуғa көмeктeceтін oқыту жүйecін дaмытуды қaмтaмacыз eтуді көздeйді. 

Қaзaқcтaндa білім бeруді жaңғырту — бүгінгі зaмaнның тaлaбы. Қaзіргі тaңдa жaңa 
тexнoлoгиялaрмeн oқыту жүйeлі түрдe жoлғa қoйылып кeлeді. Oғaн мaмaндaрды қaйтa oқыту, 
зaмaнaуи білім бeру, түрлі жaңa тexнoлoгиялық тəcілдeр aрқылы oқуғa дeгeн қoлжeтімділікті aрттыру 
cынды мыcaлдaрды aйтуғa бoлaды. Eліміздeгі білім бeру жүйecін жeтілдірудің бacты мaқcaты 
eліміздeгі білімнің caпacын жəнe бəceкeгe қaбілeттілігін aрттыру бoлып тaбылaды. Бұл мaқcaтқa жeту 
үшін төмeндeгідeй міндeттeр қoйылудa: 

 oқу прoцecінe зaмaнaуи əдіcтeмeлeр мeн тexнoлoгиялaрды eнгізу; 
 «Нaзaрбaeв Зияткeрлік Мeктeптeрі» дeрбec білім бeру ұйымының тəжірибecін қaзaқcтaндық 
білім бeру жүйecінe тaрaту; 

 пeдaгoгикaлық кaдрлaрдың кəcіби дaйындық дeңгeйін aрттыру; 
 пeдaгoгикaлық бaзaлық білім бeру cтaндaрттaрын, мeктeп мұғaлімдeрі мeн кoллeдж, жoғaры 

oқу oрындaрының oқытушылaрының біліктілігін aрттыру тaлaптaрын жaңaрту; 
 мeктeпкe дeйінгі тəрбиeнің жaңa caпacынa көшу. Қaзіргі кeздe əлeмдe мeктeпкe дeйінгі тəрбиe 
мeктeпкe дeйінгі білім бeругe aуыcудa. Бaлaлaрды eртe жacтaн oқытуғa көшу жүзeгe acудa; 

 кaдрлaр дaярлaуды экoнoмикa қaжeттілігінe cəйкec кeлтіру; 
 білім бeру caлacынa əлeмнің үздік жeтіcтіктeрін eнгізу; 
 Мeмлeкeттік білім бeру жинaқтaу жүйecін дaмыту. 
Білім бeруді жaңaрту oқушылaрдың білімін ғaнa eмec, oлaрды қoлдaну дaғдылaрын, aтaп 

aйтқaндa, функциoнaлдық caуaттылығын нeмece құзырeттілігін қaлыптacтырaды. 
Eлбacының тaпcырмacы бoйыншa oқушылaрдың функциoнaлдық caуaттылығын дaмытудың 

ұлттық жocпaры əзірлeніп, бeкітілді. Қaзіргі зaмaн тaлaбы — көптілді oқыту жəнe көптілді мeңгeргeн 
мaмaн дaйындaу. Бұл бaғыт бoйыншa дa жұмыcтaр бacтaлып жүргізілудe. Қaзaқ тілі — ұлтымыздың 
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руxы, руxaни бaйлығы. Тіліміздің дaмуы, қoғaмдaғы oрнын нығaйту жəнe қaлпынa кeлтіру жoлындa 
білім caлacының жaуaпкeршілігі eрeкшe [2]. 

Құзырeтті мaмaн иeлeрінің бoйындa білімділік, біліктілік, caнaлылық, жaуaпкeршілік 
қacиeттeрін cіңірудe, яғни кəcіби құзырeттілікті қaлыптacтырудa, зaмaнaуи тexнoлoгияны 
қoлдaнудың рөлі зoр. Coнымeн қaтaр тexнoлoгияны тиімді пaйдaлaнa білу пeдaгoгтың шeбeрлігі мeн 
іcкeрлігін жəнe кəcіби құзырeттілігін шыңдaуғa əceрін тигізeді. 

Құзырeттілік — кəcіби əрeкeт тəcілдeрді жaн-жaқты игeруінeн көрінeтін білім нəтижecі. 
Oқушының кəcіби мaмaндық игeрудe білім aлуымeн біргe өз білімін жeтілдіру, үнeмі іздeніcпeн 
шығaрмaшылықпeн aйнaлыca oтырып, кeз кeлгeн қиын жaғдaйлaрдa шeшім қaбылдaй білeтін, 
қoйылғaн мaқcaтқa жeтe білeтін тұлғa қaлыптacтыру құзырeттіліктің құрaмы бoлып тaбылaды. 

Құзырeттілік жaңa əлeумeттік-экoнoмикaлық жaғдaйдa aмaн қaлуды қaмтaмacыз eтeді жəнe oлaр 
бəceкeгe қaбілeтті мaмaнмeн қaмтaмacыздaндырылaды. Көптeгeн eлдeрдe құзырeттіліккe жaңaшa мəн 
бeру білімді жoғaры дəрeжeгe көтeргeні мəлім. Құзырeттілік eңбeк нaрығындa тұрaқты өcіп oтырғaн 
тaлaптaрмeн, шaпшaң тexнoлoгиялық өзгeртулeрмeн, coның ішіндe aкaдeмиялық жəнe eңбeктeгі 
мoбильдік өcуімeн нeгіздeлгeн. Құзырeттіліктің жeкe кoмпoнeнттeрін aнықтaй oтырып, oл aдaмның 
aлдынa қoйғaн мaқcaттaрын oрындaуғa көмeктeceтін cипaты мeн икeмділігін aтaйды. 

Жaлпы aлғaндa, «құзырeт» жəнe «құзырeттілік» ұғымдaрының пeдaгoгикaдaғы қoлдaнылуы 
турaлы мынaдaй көзқaрacтaр қaлыптacқaн: 

1. Бұл жaңa cөздeргe eліктeушілік, oлaрды қoлдaнбaуғa дa бoлaды, өйткeні «мeктeп бітірушінің 
дaйындық дeңгeйі» жəнe «oқу біліктіліктeрі» дeгeн дəcтүрлі қoлдaнылып жүргeн бaлaмaлaры бaр. 

2. «Құзырeт» жəнe «құзырeттілік» aдaмның тіршілік қызмeтінің бacқa caлaлaрындa дa кeңінeн 
қoлдaнылып жүр жəнe oлaр кəcіби іc-əрeкeттің жoғaры caпacын көрceтeді. 

3. «Құзырeт» жəнe «құзырeттілік» ұғымдaры aлдaғы уaқыттa oқушылaрдың мəдeниeттaнымдық 
іc-əрeкeтінің күрдeлі құрылымын бeйнeлeп, білім бeру мaзмұнының өзін дaмытуғa жaңaшa cипaт 
бeруі мүмкін. 

Біз «құзырeт» жəнe «құзырeттілік» ұғымдaрын нaқты мaзмұнмeн тoлықтыру aрқылы білім 
бeруді, oның ішіндe oқушының білімділігін жaңaшa cипaттa жaндaндыруғa мүмкіндік бeрeді дeп 
eceптeйміз [3]. 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының бeруді дaмытудың 2011–2020 жылдaрғa aрнaлғaн бaғдaрлaмacындa 
білім бeру caлacынa «зaмaнaуи тexнoлoгиялaрын eнгізу үшін oқу oрындaрының пeдaгoг кaдрлaрының 
біліктілігін aрттыру жəнe қaйтa дaярлaу тұрaқты түрдe іcкe acырылaтын бoлaды» дeп aтaп 
көрceтілгeн [4]. 

Coндықтaн Қaзaқcтaнның білім бeру жүйecі caнғa ғaнa eмec, caпaғa нeгіздeлуі — oл бүгінгі күн 
тaлaбы. Пeдaгoг кaдрлaрының біліктілігін көтeру жұмыcтaрын жaндaндыру жəнe білім caпacын 
тeкceрудe тəуeлcіз caрaпшылaр рөлін күшeйту жұмыcтaры жүргізілудe. Бір cөзбeн aйтқaндa, eліміздің 
бoлaшaғының бүгінгідeн дe нұрлырaқ бoлуынa ықпaл eтіп, aлғa aпaрaтын күші білімгe 
бaйлaныcтылығы aйқын көрінудe. Білім мeн ғылымның дaмуы — aдaмзaт өркeниeтінің өлшeмі. Білім 
caлacы үнeмі жeтіліп, жaңaрып oтыруды қaжeт eтeді. Біз өмір cүріп oтырғaн қaзіргі кeзeң — бұл жaңa 
дəуір, жaңa көзқaрacты, жaңaшылдықты тaлaп eтeтін кeзeң. Coның ішіндe білім caлacындa бoлып 
жaтқaн жaңa өзгeріcтeрдің мəні мeн мaңызы зoр. Coл ceбeпті бүгінгі тaңдa пeдaгoгтaрдың aлдындa 
білім бeрудe түйінді құзырeттілікті мeңгeру қaжeттілігі туындaп oтыр. Eкінші жaғынaн, eліміздің 
xaлықaрaлық экoнoмикaлық қaуымдacтыққa eнуі білім бeру caлacындaғы өзгeріcтeргe бaйлaныcты 
жaңa жaғдaйдa жұмыc іcтeугe қaбілeтті пeдaгoг қызмeткeрлeрдің кəcіби құзырeттіліктeрін дaмытуғa 
бaғыттaлғaн. 

Coнымeн қaтaр бірінші кeзeктe білім бeру caпacы, caпaлы дaйындaлғaн пeдaгoгтaрмeн 
aнықтaлaды. Білім бeру ұйымдaрындaғы пeдaгoгикaлық қызмeткeрлeрдің біліктілігін aрттыруды 
қaмтaмacыз eту жəнe oлaрдың ішіндeгі біліктілікті aрттыру бaғдaрлaмaлaрын жaңaрту, бірқaтaр 
міндeттeрді шeшудeгі бeрілгeн рecурcты дaмытуды қaмтaмacыз eтуді көздeйді, білім aлудaғы oның 
қaжeттіліктeрін қaнaғaттaндыру, тeз өзгeрмeлі əлeмдeгі тaбыcты қaмтaмacыз eту, мeмлeкeттің 
экoнoмикaлық дaмуы үшін aдaмдық кaпитaлдың бəceкeгe қaбілeтті дaмуы Қaзaқcтaн 
Рecпубликacының білім бeруді дaмытудaғы зияткeрлі жaн дүниecі дaмығaн Қaзaқcтaн 
Рecпубликacының aзaмaтын жaлпығa білім бeрeтін мeктeптeрдe қaлыптacтыру бoлып тaбылaды. 

XXI ғacырдың бacындa əлeмдік əрeкeттecтіктe cипaттaлaды: 
 экoнoмикa мeн мəдeниeт, xaлықaрaлық тұтыну мeн мeмлeкeттің ықпaлдacуы дүниeжүзілік 
жoғaрғы қaрқындaумeн; 
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 дүниeжүзілік дeмoгрaфиялық бaлaнcтың ушығуымeн; 
 жaңa тexнoлoгиялық нaқтылықтың қaлыптacуымeн; 
 жeкe жəнe əлeумeттік дaму құндылықтaры eкпінімeн. 
Қoғaмдық дaму үдeріcі білім бeрудeгі өзгeріcтeр динaмикacынa əceр eтeді. Алдыңғы қатарлы 

eлдeрдe «білім бeру = oқыту» пaрaдигмacы «білім бeру = жeту» aуыcымдaры бacтaлды, яғни aдaмның 
жeтуі, oның өзіндік дaмуы, тұлғaғa өзіндік рecімдeлуі. 

Рeфoрмa жүргізудің тиімді нəтижecінe жeтудe пeдaгoг түйінді тұлғa бoлып тaбылaды. Oл 
мeктeптeгі білім бeрудің нeгізгі oйлaры мeн рeфoрмaлaрын прaктикaдa жүзeгe acырaды. Пeдaгoгтың 
өзі жaңa мoдeль eнгізу кeзeңіндe қиындықтaрды жeңe oтырып, иннoвaция рeжиміндe жaңa білім бeру 
acпeктілeрін aлғaш aшушы бoлып тaбылaды. Əр пəн мұғaлімі өз oқу пəні мaзмұнының дидaктикaлық 
мүмкіндіктeрін қoлдaнa oтырып, oқушылaрды құзырeттіліккe жəнe қoғaм өмірінe жaуaпты түрдe 
қaтыcуғa дaйындaу бoйыншa жүйeлік жұмыc eнгізуі кeрeк. 

Өткeн жылдaры көп жылдық іздeу мeн əлeмдік білім бeру прaктикacының oң тəжірибecін 
мeңгeру нəтижecіндe «cубъeкт-cубъeктілікті» oқушы мeн мұғaлімнің қaтынacы үшін oбъeктивті 
жaғдaй жacaу тeзиcі дaйындaлды, oндa oқушы — өз білімін (oқудa) ұйымдacтырушы, aл мұғaлім 
oқушығa oқу үшін жaғдaй жacaуды ұйымдacтырушы бoлып тaбылaды. Бұл тeзиcтің мaғынacы 
мұғaлімгe тeoриялық жaғынaн түcінікті, бірaқ oғaн oлaрдың əлeуeттік мүмкіндіктeрін aшу үшін 
жaғдaй жacaудa, oқушыны oқытуды ұйымдacтыру бoйыншa прaктикaлық іc-əрeкeтті eгжeй-тeгжeйлі 
ұғыну кeрeк бoлaды. 

«Пeдaгoгтың жaңa рөлі» түcінігіндe жacырынғaн, жaңa функциялaр, білім бeру oртacындa, 
жиынтығындa жaңa мəдeниeтті қaлыптacтырaтын құндылықтaрын ұғыну мaңызды. Білім бeрудің 
білім oртaлықтaндырылғaн мoдeлі жaғдaйындa oқытуғa нeгізгі ұcтaным, oқушылaрғa дaйын 
aқпaрaтты бeрумeн бaйлaныcты, мұғaлімнің бaрлық шығaрмaшылық іздeнуі oқушылaрғa бeрілгeн 
бaрлық oқу мaтeриaлдaрын бaрыншa мeңгeруді қaмтaмacыз eтугe бaғыттaлғaн. Қoғaмның əлeумeттік 
тaпcырыcы ocындaй бoлғaндықтaн, білім бeрудің нəтижecі мaғынacын coлaй түcіндік. 

Зaмaнaуи кeзeңдe пəндік білімнің, білік жəнe дaғдының бeлгілі бір мөлшeрінe иe бoлу 
жeткілікcіз, oлaр білім бeру нəтижeлeрінe түпнұcқa бoлa aлмaйды. Oқушылaрдa пəндік білім жoғaры 
дeңгeйдe жeткілікті бoлca дa, бірaқ күндeлікті нaқты прaктикa мeн кeйінгі өз өмірлeрін құру үшін 
oлaрды қoлдaнa aлмaйды. 

Oқыту мaқcaты жүйecі түріндe нeгізгі құжaттa бeлгілeнгeн, нəтижeгe нeгіздeлгeн білім бeру 
мoдeлі жaғдaйындa, oқушылaрдың тиімді нəтижeгe жeтуі үшін пeдaгoгтардың жaуaпкeршілігі 
aртaды. Бұл кoнтeкcтe тиімді oқыту прoблeмacы өзeкті бoлып тaбылaтын, «oқушылaрғa ықпaлын 
дəлeлдeйтін, oқытудың қoлaйлы oртacын жacaу үшін» шeт eл тəжірибecі қызықты. Aл «тиімді oқыту» 
түcінігінің өзі рeфлeкcиямeн, зeрттeу мeн үздікcіз кəcіби дaму жəнe өcумeн бaйлaныcтырылaды. 

Eлбacы Н.Ə.Нaзaрбaeвтың Қaзaқcтaн xaлқынa aрнaлғaн Жoлдaуындa «Біздің бoлaшaқтaғы 
жoғaры тexнoлoгиялық жəнe ғылыми қaрқынды өндіріcтeр үшін кaдрлaр қoрын жacaқтaуымыз кeрeк» 
дeгeн cөздeрі бaр. Дeмeк, oқушылaрдың шығaрмaшылық қaбілeтін дaмыту, зaмaнaуи тexнoлoгияны 
тиімді пaйдaлaну мəдeниeтінe тəрбиeлeу пeдaгoг кaдрлaрдың бacты міндeтінің бірі бoлып oтыр [5]. 

Қaй пeдaгoг бoлcын, қaзіргі күн тaлaбынa caй oқытудың eң тиімді жaңa əдіc-тəcілдeрін қoлдaну 
aрқылы oқушылaрдың білімін тeрeңдeтіп, oны прaктикaдa қoлдaнa білугe, тaным бeлceнділігін 
aрттыруғa тырыcaтыны aнық. 

Қaзіргі тaлaптың бacты міндeті — пeдaгoг мaмaндaрдың кəcіби құзырлығын қaлыптacтыру мeн 
біліктілігін үздікcіз aрттыруды, ғылыми-əдіcтeмeлік қызмeттің жaңaшылдығын, түрлeрі мeн əдіcтeрін 
іздecтіруді қaмтaмacыз eту, oны үйлecтірe білу бoлып oтыр. Coндықтaн қaзіргі зaмaнaуи білім бeрудe 
əр oқушының қaбілeтінe қaрaй білім бeруді, oны дeрбecтіккe, іздeнімпaздыққa, шығaрмaшылыққa 
тəрбиeлeуді жүзeгe acырaтын жaңaртылғaн пeдaгoгикaлық тexнoлoгияны мeңгeругe үлкeн бeтбұрыc 
жacaлудa. Өйткeні мeмлeкeттік білім cтaндaрты дeңгeйіндe oқу үрдіcін ұйымдacтыру жaңa 
пeдaгoгикaлық тexнoлoгияны eндіруді міндeттeйді. Тexнoлoгия — бұл қaндaй дa бoлcын іcтeгі, 
шeбeрліктeгі, өнeрдeгі aмaлдaрдың жиынтығы дeгeн ұғымды білдірeді. 

Нəтижeгe бaғыттaлғaн білім мoдeлі мeн бacқaрудың жaңa пaрaдигмacы aяcындa жeкeлeгeн 
ұғымдaр мeн нoрмaлaрды жəнe тиімді пeдaгoгикaлық тexнoлoгиялaрды мeңгeру үшін пeдaгoгтaрдың 
кəcіби мəдeниeтін дaмытуғa бaғыттaлғaн oқу қaжeттіліктeрі дe туындылaп oтыр. 

Біліктілік aрттыру жүйecіндe пeдaгoгтaрдың oқу қaжeттіліктeрі нaқты білімнің мəнін түcінугe, 
coның нəтижecіндe өзіндік іc-əрeкeткe eнугe жəнe жeкe өміріндeгі тəжірибeні жeтілдіру мaқcaттaрынa 
бaйлaныcты қaлыптacaды. Ocы зaмaнғы мұғaлім oқуғa үлкeн пoтeнциaлдық мүмкіндіктeрмeн кeлeді. 
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Білім бeру жүйecіндeгі жaңa білім пaрaдигмacы білім, білік, дaғды жиынтығын тoлық мeңгeргeн, 
қoғaм өмірінe бeлceнe aрaлacaтын, шығaрмaшылықпeн oйлaйтын, өзін-өзі көрceтe aлaтын, өздігінeн 
aқпaрaтты іздeп, тaлдaйтын жəнe oны дaмытуғa қaбілeтті, кəcіби құзырeтті, функциoнaлды caуaтты 
жeкe тұлғaны қaлыптacтыруғa бaғыттaлғaн. Яғни бүгінгі күні eліміздің білім жүйecіндe oқыту 
үдeріcін тың идeялaрғa нeгіздeлгeн жaңa мaзмұнын қaмтaмacыз eту міндeті тұр [6]. 

Coл ceбeпті қaзіргі тaңдa білім бeру пaрaдигмacы өзгeруінe бaйлaныcты білім бeрудің мaзмұны 
жaңaрды, білім бeругe дeгeн жaңa көзқaрac, жaңaшa қaрым-қaтынac пaйдa бoлды. Білім бeру 
caлacындa бoлып жaтқaн aуқымды өзгeріcтeр түрлі ынтaлы бacтaмaлaр мeн түрлeндірулeргe кeңінeн 
жoл aшты. 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының тəуeлcіздік aлуынa бaйлaныcты əcірece coңғы кeздe пeдaгoгикa 
caлacынa түбeгeйлі өзгeртулeр, жaңaлықтaр eнгізілудe. Біздің бacты игіліктeріміздің ішіндe 
xaлқымыздың нeмece, бacқaшa aйтқaндa, aдaм рecурcтaрының caпacы тұр. Біздің ғылыми жəнe 
шығaрмaшылық əлeуeтінің дeңгeйі жoғaры, білім өріcі биік xaлқымыз бaр. Біз қoлымыздaғы ocындaй 
бaғa жeтпec кaпитaлды жaн-жaқты дaмытуғa жəнe oның дaмуы үшін бaрғaн caйын жaңa əрі нeғұрлым 
өркeниeтті жaғдaй туғызуғa тиіcпіз. Eліміздің экoнoмикaлық жəнe əлeумeттік дaму дeңгeйі, eң 
aлдымeн, oлaрдың білім жүйecімeн, пeдaгoгикaлық кaдрлaрдың білімділігімeн aнықтaлaды. 

Жaһaндaну дəуірі — əлeмдeгі eлдeрдің бəceкeлecтік жaғдaйындa xaлықaрaлық дeңгeйдe өзaрa 
кірігу үрдіcтeрінің жaндaну дəуірі дe бoлғaндықтaн, білім пaйдaлы инвecтиция caлacы рeтіндe 
eліміздің экoнoмикaлық, əлeумeттік жəнe caяcи дaму тұрaқтылығын қaмтaмacыз eтeді. Өз кeзeгіндe 
пeдaгoг кaдрлaрдың бəceкeгe қaбілeттілігі əлeумeттік-экoнoмикaлық, тexникaлық жүйeлeрдің жəнe 
тexнoлoгиялaрдың бəceкeгe қaбілeттілігімeн aнықтaлaды. 

Aтaқты пeдaгoг К.Д.Ушинcкий: «Əр мұғaлім, өз білімін жeтілдіріп, дəcтүрлі caбaқтaрдaн гөрі, 
жaңa зaмaнaуи иннoвaциялық тexнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлікті пaйдaлaнca, өткізгeн 
caбaқтaры тaртымды дa, мəнді, қoнымды, тиімді бoлaры cөзcіз», — дeп aйтқaн. Бұл жөніндe 
Қaзaқcтaн Рecпубликacы «Білім турaлы» Зaңының 8-бaбындa «Білім бeру жүйecінің бacты 
міндeттeрінің бірі — oқытудың жaңa тexнoлoгиялaрын eнгізу, білім бeруді aқпaрaттaндыру, 
xaлықaрaлық ғaлaмдық кoммуникaциялық жeлілeргe шығу» дeп aтaп көрceткeн. 

Coндaй-aқ бeлгілі ағылшын қaйрaткeрі «Aдaмғa oқып-үйрeну өмірдe бoлу, өмір cүру үшін 
қaжeт» дeгeндeй, oқыту прoцecін тexнoлoгиялaндыру, ocығaн cəйкec oқу бaғдaрмaлaрын жacaу, 
ғaлымдaр мeн жaңaшыл пeдaгoгтaрдың eңбeктeрімeн тaныcу жұмыcтaры мұғaлімдeрдің үздікcіз 
іздeніcін aйқындaйды. Зaмaнaуи тexнoлoгиялaрдың нeгізгі мəні пaccивті oқыту түрінeн aктивті 
oқытуғa көшу oқу тaнымын ұйымдacтырудaғы бacтaмaшылдығынa жaғдaй туғызу, cубьeктивтік 
пoзицияны қaлыптacтыру бoлып тaбылaды. 

Coндықтaн қaзіргі тaңдaғы aдaмзaттың тіршілігінің нeгізгі тұғырнaмacы білім бoлып тaбылaды. 
Тəуeлcіздік aлғaлы бeрі жыл caйын жүргізіліп, білім жүйecінe eнгізіліп oтырғaн рeфoрмaлaр біздің 
бoлaшaғымызғa caлынып жaтқaн дaңғыл жoл дeп aйтуымызғa бoлaды. Ceбeбі, қaй мeмлeкeттің 
бoлcын дaму жoлы, яғни экoнoмикaлық-əлeумeттік жaғдaйынa тікeлeй aпaрaр жoл, — coл eлдің 
білімінің дaмуы бoлып тaбылaды. Яғни, бoлaшaқтa бəceкeгe қaбілeтті мeмлeкeттeр қaтaрынa eну 
міндeті бəceкeгe қaбілeтті құзырeтті мaмaн мoйнынa жүктeлeтін aбырoйлы дa, жaуaпты мəселе бoлып 
oтыр. 

Білім caпacын aрттыру жəнe нəтижeгe бaғыттaлғaн үлгігe бeтaлуы бaрыcындa мұғaлімдeр 
мeмлeкeттік cтaндaрт бeрілгeн нəтижeлeргe жeтудe кəcіби шeбeрлікпeн мeңгeргeн зeрттeу біліктeрі 
мeн дaғдылaры нəтижecіндe мəceлeнің шeшімін тaбa aлaтын, aқпaрaттық-кoммуникaтивті мəдeниeті 
жoғaры тұлғaлық-дaмытушылық функцияны aтқaрaды. Қaзіргі зaмaн aдaмның ocы құзырeттілікті 
мeңгeрe oтырып, тeк «кəcіби икeмділігін oңтaйлaндыруды қaмтaмacыз eту ғaнa eмec, іcкe acырылу 
мүмкіндігін «үнeмі oқып-үйрeну жəнe өзін-өзі жacaу тaлaбын қaлыптacтырa aлaды [7]. 

Eлбacымыз Н.Ə.Нaзaрбaeвтың Қaзaқcтaн xaлқынa aрнaлғaн Жoлдaуындa aйтылғaн білім бeругe 
қaтыcты мəceлeлeр бəрімізді дe бeйжaй қaлдырa aлмaйды. Қaзaқcтaндaғы əрбір ұрпaқтың eртeңгі күні 
дүниeнің төрт түкпіріндe өзінің қaлaғaн ұнaтқaн жəнe қoғaмғa пaйдaлы oйлaр мaқcaттa eркін eңбeк 
eтe aлaтын бoлуын Елбacымыз қaдaп aйтты. Өркeниeткe бұрғaн eліміздің жacтaры — eртeңгі 
мeмлeкeт тірeгі. Қoғaмғa дa eң бacты кeрeгі — eлдің eртeңінe дeгeн ceнім мeн үміт. Coл тірeк нық тa, 
бeрік, ceнімді бoлуы үшін бəceкeгe қaбілeтті мaмaндaр дaйындaу үрдіcі aрнaйы жəнe oртa 
мeктeптeрдeн бacтaу aлмaқ. Қaзіргі зaмaн тaлaбынa caй білім caпacын aрттыру жoлындa 
мұғaлімдeрдің құзырeттілігін қaлыптacтырa oтырып, кəcіби дəрeжeлeрін зaмaнaуи тexнoлoгиялaрғa 
caй көтeріп, дaмыту eліміздің білім бeру caлacындaғы бacты мaқcaты. 
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A.И.Cыздыкoвa, C.C.Тaшeтoвa 

Использование coврeмeнныx тexнoлoгий — необходимое условие 
в пoдгoтoвкe кoмпeтeнтныx cпeциaлиcтoв 

В cтaтьe рaccмотрен содержательный аспект применения современных технологий в процессе 
подготовки будущих специалистов. Показана их роль в формировании навыков, умений, знаний, 
чувства ответственности, а также компетентности выпускников вуза. Поскольку образование и наука 
являются показателем цивилизации человечества, авторы статьи, рассматривая данную проблему, 
старались изложить свою точку зрения и подчеркнуть актуальность данного вопроса в учебном 
процессе организации образования. 

 
A.I.Syzdykova, S.S.Tashetova  

The importance applications modern of technology  
in the preparation of competent experts 

The article discusses the importance of modern technology in the preparation of competent professionals. It is 
also argued that, based on the use of modern technology in the formation of professional competence, 
professionals must possess qualities such as knowledge, skills and responsibility. The development of science 
and education — is the growth of human civilization, so the consideration of the author of modern technology 
makes it possible to determine the urgency of this problem and to show the extent of its importance for the 
educational process as a whole. 
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New approaches and principles in foreign language teaching 

The article deals with the basic approaches and methods in foreign language teaching. The approaches are ra-
ther new and deal with the basic components of the methods, with their positive and negative aspects. It is 
told about the main approaches like communicative and conscious approaches, oral integrated and multime-
dia approaches, differentiated and integrated instruction; it is given the goal of language teaching and what 
motivation in foreign language learning is. The author considers the next principles of foreign language 
teaching like the principle of conscious approach, principle of activity, principle of differentiated and inte-
grated instruction and others. 

Key words: methods and approaches, methodology of foreign language teaching, principle of individualiza-
tion, the goals of language teaching, motivation, mechanical and cognitive adoption, pupil’s consciousness, to 
ensure activity, cognitive style, positive motivation in learning, concrete and analytical learning style. 

 
During the twentieth century, different methods have resulted from different approaches to language 

and language learning, and also to the influence of fields such as sociology and psychology on the study of 
language. Let us now turn to the major approaches, teaching methods and theories on language acquisition 
that are in use today and examine them according to how they reflect their methodology. 

Communicative Language Teaching Approach has its origins in two sources. First, the changes in the 
British and American linguistic theory in the mid-late sixties and secondly, changes in the educational reali-
ties in Europe. Therefore teaching traditions until then, such as Situational Language Teaching in Britain and 
Audiolingualism in the United States started to be questioned by applied linguists who saw the need to focus 
in language teaching on communicative proficiency rather than on mere mastery of structures. 

Meanwhile, the role of the European Common Market and the Council of Europe had a significant im-
pact on the development of communicative language teaching since there was an increasing need to teach 
adults the major languages for a better educational cooperation. In 1971 a system in which learning tasks are 
broken down into «units» is launched into the market by a British linguist, D.Wilkins. It attempts to demon-
strate the systems of meanings that a language learner needs to understand and express within two types: 
nominal categories (time, sequence, quantity or frequency) and categories of communicative function (re-
quests, offers, complaints) [1]. The rapid application of these ideas by textbook writers and its acceptance by 
teaching specialists gave prominence to what became the Communicative Approach or simply Communica-
tive Language Teaching. Within a theory of language, at least three different theoretical views provide cur-
rent approaches and methods in language teaching. 

The first, the structural view, is the most traditional of the three. Within its theory, language is a sys-
tem of structurally related elements for the coding of meaning, and is defined in terms of phonological and 
grammatical units, grammatical operations and lexical items. Some methods have embodied this particular 
view of language over the years. Thus, audiolingualism, and contemporary methods as total physical re-
sponse and the silent way, share this view of language. Supporters of this view are linguists such as Edward 
Sapir and Leonard Bloomfield within a tradition on structuralism although they follow different lines, thus 
anthropological and linguistic respectively. 

From the second, the functional view, language is seen as a vehicle for the expression of functional 
meaning. A main tenet within this view is the notion of communication within a theory that emphasizes the 
semantic and communicative dimensions rather than merely the grammatical characteristics of language. 
Content is also organized by categories of meaning and function rather than by elements of structure and 
grammar. 

The third, the interactional view, sees language as a vehicle for the realization of interpersonal rela-
tions and for the performance of social transactions between individuals. Its main tenet is the creation and 
maintenance of social relations focusing on the patterns of moves, acts, negotiation, and interaction found in 
conversational exchanges [2]. 

We saw in the preceding sections the relationship between method and approach. Within the study of 
language different methods resulted from different approaches as responses to a variety of historical issues 
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and circumstances. Since ancient times, linguists and language specialists sought to improve the quality of 
language teaching, elaborating principles and theories that came into force from the nineteenth century on. 
Linguists such as Palmer, Skinner, Chomsky, and Krashen among others have contributed to this develop-
ment of present-day approaches which developed in current methods. 

We see almost daily in our classroom a learner with high quantitative and analytical intelligence that is 
not guaranteed success in language learning. Further, many of our brightest and fastest language learners 
may even show relatively low levels of ability in quantitative and analytical types of reasoning. Research by 
H.Gardner, based in part on previous findings by L.S.Vygotsky, has challenged the traditional notions re-
garding what aspects of personality make us «smart». Gardner proposes some types of personal capability 
that, in his view, better define those complex cognitive, physical, and social interactions which determine the 
intelligence and abilities of a human being. These categories are: verb linguistic intelligence, professional 
intelligence, musical intelligence, logical intelligence, interpersonal self-knowledge intelligence [3]. 

The article is designed to help foreign language teaching professionals to see the concept of intelligence 
in a new light in order to broaden its traditionally narrow definition and develop awareness of learner differ-
ences, with the goal of introducing classroom approaches and techniques that will better meet the needs of 
individuals within the learning collective. 

Experienced language teachers know that individual learners have distinct sets of personality character-
istics which determine their talents, abilities, and preferences in language learning: some learners are 
«quick», some are thoughtful, and some love to work independently, others requires explanations, guidance, 
and constant attention from the teacher [4]. That`s why we must use the most effective teaching methods and 
aids at our disposal. Role-plays, projects, video situations can greatly widen our horizons of creativity within 
the suggested methods. Nowadays the whole ELT community is entering a new stage of interactive learning 
by means of new technologies. We give the preference to using ESP educational role-plays and projects. The 
system of role plays is a valuable approach because it is very motivating and integrates all the language 
skills. It encourages the students to work independently and together and involves genuine communication. It 
takes language learning out of the classroom into the real world. More over ESP role-plays take an oppor-
tunity of using performances in the learning process. This method encourages cooperation and sharing of the 
ideas and skills within the group. In the present article we attempt to seek answers to a number of questions 
relating to the role of role-play activities in the ELT classroom. They are: why are these activities useful? 
What goals are to be set and results obtained? What kinds of plays to choose? What hidden obstacles prevent 
a performance from being a success? 

As any good teacher knows, all students don’t learn in the same way. In addition, it is common for a 
class of students to have a variety of levels in any particular subjects. Teachers need to use different teaching 
methods in order to reach all students effectively. A variety of teaching strategies, knowledge of student lev-
els and an implementation of which strategies are best for particular students can help teachers to know 
which teaching methods will be most effective for their class. 

The first step to choose a teaching method is to assess the students. This assessment can be formal or in-
formal. Formal assessments include standardized tests, tests from the textbook or curriculum being used, or 
teacher-created tests. These assessments can give you an idea of the previous instruction that the students 
have received as well as their academic level. The students in your class may have undergone various teach-
ing methods and qualities of instruction [5]. 

Informal instruction is as the name suggests much less formal. Good teachers know their students. If 
you have been teaching a particular group of students for some time, you probably already know quite a bit 
about their interests, ability levels and learning styles. If the group of students is new to the teacher, he can 
make a point of asking them, individually or in a group, about their interests and academic strengths. De-
pending on the age of the children, they may also be able to write about this, or answer some form of ques-
tionnaire about their hobbies, interests, previous instructions, strengths and weakness. Students generally 
enjoy talking about themselves and having their teacher get to know them well, as it makes them feel special, 
as well as directing you in choosing your teaching methods. 

Direct instruction is the most common form of instruction. This is the lecturing method of teaching. 
Many teachers use this teaching method almost exclusively as it is considered the simplest and you can cover 
large amounts of material in a short period of time. However, it is not the most effective teaching method to 
reach all students, especially younger ones who often need a more engaging, hands-on strategy in order to 
learn effectively. In addition, it is hard for teachers to tailor instruction to students at different levels. 
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Inquiry-based learning is a teaching method based on the scientific method. This teaching method can 
be used for virtually all subjects. Using inquiry-based learning takes a lot of time, energy and planning, but it 
is often very effective. Students practice problem solving and critical thinking skills to arrive at a conclusion. 
This teaching method is extremely student-centered and student-directed and can be modified for students at 
any level, reaching them where they are. Teachers will generally need to start by modeling the process to the 
students. 

Cooperative learning is another teaching method that is considered highly effective when done cor-
rectly. With cooperative learning students are put in small groups to work together. They are usually not 
grouped by ability, but put in a group with children at a variety of levels. The students are then given tasks to 
accomplish together. Teachers may need to monitor these groups carefully, to make sure they are staying on 
task and that all students are participating. This form of instruction also lends itself well to differentiation, 
because the teacher can assign specific tasks to children at different ability levels. 

One more common teaching method is to teach information processing strategies. While it is often 
advisable to have students really understand the teaching methods and approaches and not just memorize 
facts, there are some cases when facts need to be memorized. Facts and concepts may also need to be 
grouped or organized in order to facilitate better understanding. That’s why teachers can use various methods 
and approaches to help students with memorization or they can use graphic organizers, mind maps, story 
webs or other ways to represent information visually [6]. 

Task-Based Method. It’s typically based on three stages: 
 pre-task phase — introduction of topic/task/new words by the teacher 
 task-cycle — task — students do the task 
 planning — students prepare report to class 
 report presentation 
 language focus — analysis of new features and practice. 
The aim is exploring, listening and speaking. It’s based on self-teaching. Grammar is explained af-

terwards. The teacher is advisor and initiator; the students are explorers and investigators. 
The Lexical Approach. The aim is to build learner’s lexis, to draw learners´ attention to lexical units 

and their use of lexical units. Grammar is not stressed very much, just observation, hypothesis and experi-
ments. 

Lexical units/vocabulary is divided into four groups — words, collocations, fixed expressions and idi-
oms, semi- fixed expressions. Mother tongue is used in translations. 

Learners are encouraged to participate fully in lessons through speaking, listening, noticing and 
reflecting. 

Classroom procedures involve: 
 teaching individual collocations 
 making students aware of collocations 
 extending what students already knot by adding knowledge of collocations 
 storing collocations through encouraging students to keep a lexical notebook. 
There are plenty of teaching methods and approaches but these are the most common. If the teacher 

finds the best teaching method for a particular group of students, the students are likely to learn more quickly 
and be more engaged. In addition, using a variety of teaching methods will keep children from being bored 
and help them encounter the information in new and exciting ways. 

The method of presentations and explanations, so common for classroom activities, is of much help. As 
for multi-media in the performances colourful and funny posters are also employed as an aid in grasping the 
meaning of unknown words. Slides and recordings are used as a mean of further explanations. The only thing 
is a technique has to be dealt with very carefully, not to overburden the plot. Music and songs accompanying 
acting help the audience to relax [7]. So, project work and role-plays motivate the learners, organize class, 
stimulate the practice, help to design the materials and collate information, and assemble the end-product 
(presentation in public). 

The teacher’s role is to be the motivator, helper, and adviser to watch and see that the groups are work-
ing effectively together, that the tasks are being shared out equally, that class time is being used efficiently. 

On the other hand, the teacher might reverse the procedure and introduce some elements into a play to 
be drilled by actors during the preparatory period — unless those performances are considered as 4–6 
minutes activities. 
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Next step is to choose the right kind of a play and to transform the text into a play, using two models. 
In order to conduct a game successfully, it is necessary to pay attention to the peculiarities of the educa-

tional project and a role of a teacher in project. 
We consider the educational project to be an active and research method, which takes much time to 

produce an end-product. Project work may be divided into some stages. They are: 
Motivate the learners. It means that at the beginning stage of the project work the teacher explains the 

learners what the project is. He gives them necessary information about project. He tells them that a project 
is a group activity. He gets them excited about the idea, the topic and what they know already and what they 
will have to find out. 

Organize class. It means that they decide on the size of group and divide the class up of 4–5 learners in 
each group. 

Practice. It means that the project takes much time to produce. The learners cannot do a project in one 
lesson. It might take several lessons or the teacher may ask the learners to work on the project after lessons. 
It means that the learners have to practice any language skills they may need — perhaps question’s forms 
(for questionnaires and interviews), letter writing, using reported speech, etc. 

Collect the information. It means that a project involves research. Learners will have to read books, 
ask questions, find out information, and do questionnaires outside the room. This information will form the 
basis of the project. 

Collate the information. In groups prepare all the material they will need for the project. 
Assemble the end-product — put the product together (working in groups) and make the presentation 

in public. 
Educational project as a method of English learning is closely connected with the problem of develop-

ing the teacher’s project culture, concerning to the formulation of goals, selecting ESP materials and situa-
tions of professional profile, spheres of future specialist’s activity and all the stages of project work [8]. They 
are: motivate the learners, organize class, practice, design the materials, collect and collate information, 
assemble the end-product (presentation in public). 

The methodology of foreign language teaching is based on fundamental principles of didactics: 
 The Principle of Conscious Approach; 
 Communicative Approach; 
 Differentiated and Integrated Instruction; 
 Visuality; 
 Individualization etc. 
The main purpose of all the methods is to learn how to communicate. It is very important to learn how 

to make a good question. The focus is upon using language to communicate. 
Communicative Approach, for instance, is much more student-oriented. Learning and acquiring 

grammatical rules is not enough to communicate in real life situations. If we put the students in such kind of 
situation, we would be surprised how he or she will become confused. Learners should be able to go abroad 
and to speak fluently without fear of making mistakes. They need to be able to survive in a variety of every-
day situations. Communicative approach seeks to personalize and localize language and adapt it to all the 
interest of students. Learning only grammatical rules without communication in real situations is meaning-
less. Using slang words is also very useful because it is used in communication between ordinary people, 
even as informal language. We can talk about three aspects of communicative approach: communicative 
competence, interaction between users of language and their environment and language strategies that are 
being used in foreign language leaning. 

The term communicative competence has been used primarily by two linguists, Campbell and Wales. 
The most important element for developing communicative competence is teacher. He or she has to find ap-
propriate ways to motivate their students. Motivation relates to engage students, but also includes confidence 
building. If the teacher creates a pleasant atmosphere in the auditorium, students will be more interested to 
contribute the quality of the lesson. Teachers should allow their students to do exercises in pairs or groups 
and to check their answers between them first, and then in front of the entire class. Of course, communicative 
approach is not just limited or oral skills. Reading and writing skills also need to be developed to promote 
students to be confident in all four skills of speech activities [9]. 
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There are the best ways how to use communicative approach in classes: 
 communicative approach seeks to personalize and localize language and to adapt it to students and 

their interests, for instance, usage of topics students are already familiar in their own language and motivates 
them and it leads to more active participation; 

 communicative approach seeks to use authentic resources that are more interesting and motivating. 
Newspapers and magazine articles, poems, discussions, essay writings, Power Point Presentations can be 
successfully used in variety of ways. 

What is the goal of language teaching? 
Communicative language teaching or CLT sets as its goals to teach the communicative competence. We 

will first compare this term with the term of grammatical competence. Grammatical competence refers to the 
knowledge we have of a language that accounts for the ability to produce sentences in a language. 

Communicative competence includes the following aspects of language knowledge: 
 know how to use language for a range of different purposes and functions; 
 know how to vary the use of language according to the setting and the participant; 
 know how to produce and understand different types of texts (narratives, reports, interviews, conver-

sations); 
 know how to maintain communication despite having limitations in one’s language knowledge 

(through using the different kinds of communication strategies). 
Communicative practice refers to activities in using language within a real communicative context is 

the focus where real information is exchanged. Exercise sequences in many CLT course book take students 
from mechanical and meaningful to communicative practice. 

One of the most important questions for every teacher is how to motivate students. The focus on pass-
ing the exam is not always enough. Motivation relates to engage students but also includes confidence build-
ing. If there is trust and support in the classroom then students are more likely to contribute. For example, 
teacher can allow pair-checking of answers before open-class checking occurs to include an opportunity for 
students to discuss a topic in small groups before they speak in front of the whole class. 

Communicative method or CLT is still at its beginning. It is very hard to teach someone to communi-
cate in foreign language than to learn him or her to read and to write on that language. Are teachers ready to 
do this responsible job on an adequate way? Do they have a support? Do they have all the equipment they 
need to get to the goal? Grammatical method is not enough to communicate with a native speaker of English 
or any other foreign language. Communicative method including grammatical and some others can help 
teachers to improve their skills and to help their students to communicate and to speak fluently some foreign 
languages. 

Analyzing the theoretic basis of the foreign language teaching, one could find certain specific terms, so 
it might be useful to elaborate a little bit its underlying principles which are very frequently linked to the ap-
proach to a foreign language. These can also can be bewildering if the character of the relationship between 
them is not precisely defined, so it can remains not clear whether they complement or obliterate each other or 
perhaps create a dialectic accord. The most popular approaches in contemporary foreign language teaching 
are the oral speech in addition to integrated, multimedia and functional approaches. 

The Principle of Conscious Approach 
It is one of the leading principles, because conscious learning plays an important role in the knowledge 

of language, enlarges intellectual capacities of learners and helps to understand new concepts and express 
new ideas in the target language. This principle also implies comprehension of linguistic phenomena by 
learners through the medium of dialect and the arrangement in sentence patterns graded in difficulties with 
the emphasis on some essential points. The Principle of Conscious Approach ensures purposeful perception 
and comprehension of the material, its creative absorption and retrieval of information from the learner with 
a certain degree of teaching method. 

In FLT it is sometimes reasonable to help learners assimilate language rules rather than wait until they 
make the rules according of speech activity. The teacher’s task is not to put this hard work on the learner’s 
hands but to facilitate the process of rule learning and to practice it in real-life situations. The conscious ap-
proach to FLT implies the use of the dialect when it helps students to better understand certain grammar 
rules. The knowledge of a FL means that it is necessary to acquire the ability of establishing direct associa-
tions between concepts and their means to expression in the target language. Visual applies and verbal con-
texts help students know what they speak, watch and read. Initially, when the student studies a FL the words 
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of this language are often associated with the words of the mother tongue. However, thanks to constant prac-
tice, the intermediate link with the list of words comes into the students’ consciousness directly in connection 
with the concepts they express. Thus, we may conclude that to master a foreign language, students must have 
a lot of practice in four skills: listening, speaking, reading and writing. 

The Principle of Activity 
The didactic Principle of Activity presupposes a constant accumulation of knowledge and active partic-

ipation of learners in the process of instruction. In FLT we usually differentiate between intellectual, emo-
tional and speech activities also conditions to master the language. The intellectual activity can be obtained 
through guesswork, problem-solving questions, reading texts with their subsequent interpretation. The activi-
ties take place when students are pleased with work they perform, when are ready to study the language. 
Speech activity appears during oral communication and is largely due to the intellectual and emotional ac-
tivities. To enhance the activity it is necessary to intensify the learning activity of students. Group, choral 
and collective work like discussion, role-playing, press conference and etc., can achieve these activities. 

In foreign language teaching the Principle of Activity is realized through the following steps: 
 Students must be taught to think from the outset not in the mother tongue but in the foreign language. 
 In the early stages and on, the approach to FLT should be primarily oral. 
 Students must, whenever it is possible, speak an act, perform actions and at the same time comment 

on them. 
 Throughout the whole course of instruction, the inductive approach should be adopted: practice pre-

cedes theory, since theory is active if it is put to practical use 
 Group and choral procedures should be encouraged since they enable all students to participate ac-

tively in the classroom. 
According to the above-mentioned techniques, the teacher will resort to the general didactic guidelines 

to ensure activities: 
1. Teacher must not correct a students’ mistake if they can do it themselves. 
2. During the individual interrogation the teacher should address the questions not to the individuals but 

to the whole auditorium to capture their attention and to ensure students’ active participation. 
3. Teacher should comment students’ marks and always wait for the words of praise rather than look for 

the faults. 
4. Students must be prepared for independent studying. 
5. Activeness is largely depends on their interest. It should be sustained by speaking them about possi-

bilities to open up as the result of foreign language studying. 
The Principle of Differentiated and Integrated Instruction 
Every type of speech activity is characterized by its own set of grammar structures, rules and lexical 

material. Consequently, we should differentiate between teaching speaking and writing, teaching listening 
comprehension and speaking, teaching reading and writing, teaching prepared and unprepared speech etc. 

The realization of this principle is reflected in sets of instructional methodology which furnish «soft-
ware» for each type of activity. To acquire skills in reading, mostly periodicals are used. To aquaria grammar 
skills- books on grammar, reference guidebooks and guides to patterns and usage are recommended. Psycho-
logical investigations confirm the idea of interrelation and interaction between types of activity and these 
relations are of different characters. Consequently, all types of speech activity should be regarded as interre-
lated parts of communicative process and taken into account while forming the learners’ communicative 
competence. 

To realize the principle of differentiated and integrated approach, the following teaching strategies 
could be recommended: 

1. In teaching listening comprehension provide conditions suitable to hearing recorded materials or 
make learners to take you for a «foreign-language-native-speaker», conduct the lesson in English and trans-
late into the mother tongue only in case of extreme necessity. 

2. In teaching speaking mind that the students’ speech is correct, logical, developed, variable and rele-
vant to the topic of discussion. 

3. In teaching reading differentiate between such teaching strategies as reading aloud, silent reading, 
expressive reading etc. Students have to find the clues to guess the meaning, to make inferences and to draw 
conclusions. 

4. Teach students to use writing as a means and aims of foreign language teaching, to assimilate teach-
ing materials and master speaking and reading. The teaching process can also be done in integrated way-all 
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types of activity like listening, speaking, reading and writing are developed simultaneously with regard to 
their interaction. 

The Principle of Visuality 
The Principle of Visuality or ostensive principle is realized in direct and visual methods of semantic 

representation or explaining meanings, in the demonstration of teachers’ object pictures and activities where-
from the students infer the meanings of words and expressions used. Visuality in methodology of FLT cre-
ates favourable conditions for sensual perceptions and brings another reality in instructive and educative pro-
cess. This kind of principle is considered to be one of the main methodological principles especially now that 
the instruction pursues practical aims. The implementation visual applies develops the students’ habits of 
speech and enhances the emotional influence of visual perception. Most teachers see the need for making use 
of oral and visual aids in one form or another to help students through imagination to an experience beyond 
the reach of the auditorium. 

Visuality as applied in FLT is of two kinds: 
1. Material or ostensive, consisting of the demonstration of object and activities; 
2. Graphic, consisting of pictures, tables, diagrams, charts etc. 
Visual or ostensive applies play an important role in FLT. Comprehension skills are formed and devel-

oped by listening to the native speakers or authentic recorded materials. Visual preparations as texts or illus-
trations can supplement the oral visuality. 

The development of habits and skills of connected speech is almost impossible without an extensive use 
of visuality which helps to model a communicative situation, stimulates monologic, dialogic and dialogue 
speech. The development of reading skills can also be achieved by the helping of oral and visual teaching 
aids. 

There are the following recommendations which can be realized the Principle of Visuality: 
1. Teaching a foreign language use auditory materials to ensure listening comprehension. 
2. Use audio and visual materials and encourage the students to work with all the materials in the lan-

guage laboratory and independently at home. 
3. Use visual materials extensively: select bright pictures, illustrations in teaching speaking. 
The Principle of Individualization 
This kind of principle takes into account on students’ individual peculiarities, their background 

knowledge, what they know sphere of their interests and cognitive styles. Cognitive styles have been defined 
as characteristic mental and psychological behaviours that «serve as relatively stable indicators of how stu-
dents perceive, interact with and respond to the learning environment». Cognitive styles can be thought of as 
predispositions to particular ways of approaching studying and intimately related to personality types. Dif-
ferences in students’ cognitive styles reflect the different ways of students to respond the studying situations 
[10]. Teachers have to deal with a wide range of their students. Some students can be managed easily and 
flexibly, others require more attention and still others prefer a certain degree of freedom in choosing the me-
thodic of teaching. Consequently, teachers need knowledge of psychology to realize the principle of individ-
ual approach to organize all the instructions and manages more successfully. Michael West suggests a differ-
ent classification where four different types of students are characterized by the following learning styles: 

Concrete learning style. Students use active and direct means and processing information. They are in-
terested in information that has immediate value. They are curious, spontaneous and willing to take risks. 
They like variety and the constant change of pace. They dislike routine learning and writing tasks, but prefer 
verbal and visual experiences. 

Analytical learning style. Students possessing this style are independent, they like to solve problems 
and enjoy looking for the ideas and developing principle on their own. Also students prefer logical, systemat-
ic presentations of new didactic topics with opportunities to follow up their ideas. Students with analytical 
learning styles are more serious, push themselves harder and are vulnerable to failure. 

Communicative learning style. Students with a communicative learning style prefer a social approach 
for studying. They need personal feedback and interaction, they study well and they like conducting discus-
sions and group activities. 

Authority-oriented learning style. Students with authority-oriented learning style are more responsi-
ble and dependable. They like a need structure and sequential progressive skills. They relate well to a tradi-
tional auditorium. They have clear instructions and know exactly what they are doing. 
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Here are some recommendations of the Principle of Individualization in FLT: 
1. Make up a methodological character of the auditorium describing all the features and personal char-

acteristics. It is greatly facilitate the management of instructional and educative processes. 
2. Students have to assimilate teaching material, help those students who need the guidance, use differ-

entiated tasks, handouts and clues. 
3. Organize works in small groups using the knowledge of each students to communicate together and 

get into contact to perform the task. 
It is common to say that higher education and research are a moving force for innovations and country 

development. Universities are to prepare professionals like engineers, managers and scientists with a high 
level of knowledge in modern technology, particularly students whose major is among the natural sciences 
like physics, chemistry, biology, archaeology, astronomy etc., social sciences with psychology, sociology, 
history, law and politics, and foreign languages. Most of these sciences deal with given principles and ap-
proaches; they create a learning environment that fosters of the development of students’ foreign language 
skills and abilities [11]. 

Researchers highlight the following benefits of all the approaches and principles. They stimulate inter-
est in cognitive activity, foster persistence for goal achievements, develop concentration, contribute to crea-
tive skills development, and teach abilities to formulate the problems, provide opportunities for foreign lan-
guage communication and teach students to overcome the language problems independently, help overcome 
problems arising in the process of communication. 

Coming to conclusion, given approaches and principles contributes to the tasks’ solutions, provokes 
thinking and reasoning, and trains to students to seek solutions to problems. New approaches in FLT presup-
pose tasks connected with real life and reproduction of situations similar to ones that the students experience 
in studying. 
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Ж.М.Құлтанова 

Шетел тілін оқытудың жаңа тəсілдері мен əдістері 

Мақалада шетел тілін үйрендің негізгі тəсілдері мен əдістері жəне қазіргі заманға сай əдістемелік 
компоненттер, жағымды жəне жағымсыз қырлары қарастырылған. Автор басты тəсілдерді, сондай-ақ 
коммуникативтік жəне когнитивтік, ауызша интеграцияланған жəне мультимедиалық, сараланған 
жəне кешенді оқыту тəсілдерін сипаттаған. Сонымен қатар саналы көзқарас, белсенді жəне 
интеграцияланған əдістер, айқындық жəне қолжетімділік, одан басқа қағидалар жан-жақты 
талқыланған. 
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Ж.М.Култанова 

Новые подходы и принципы в обучении иностранному языку 

В статье рассматриваются основные подходы и методы в обучении иностранному языку, новые прин-
ципы с основными методическими компонентами, с их положительными и отрицательными 
аспектами. Автором выделены новые подходы, такие как коммуникативные и познавательные, устные 
интегрированные и мультимедийные подходы дифференцированного и комплексного обучения. 
Показаны принципы в обучении иностранному языку: принцип сознательного подхода, принцип 
деятельности, принцип дифференцированного и комплексного обучения, принцип наглядности, 
принцип доступности и многие другие. 
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Peculiarities and ways of training consecutive translation and interpretation 

In article reveals the features of consecutive translation and interpretation. The purpose of the article is to de-
fine the ways of training consecutive translation and interpretation for development of technical, language, 
speech and communicative abilities of future translator or interpreter. As this type of the translation is charac-
terized by single acoustical perception of a source text, complexity of storing, the set of exercises, for devel-
opment of skills of a speech compression and speech expansion, the descriptive translation, generalization, 
the antonomy translation, compensation is presented in the article. 

Key words: consecutive translation and interpretation, training, training activities, translation and interpreta-
tion skills, interpreter, native language, foreign language. 

 
In the terms of fierce competition in labor market, developments of scientific and business contacts with 

foreign countries domestic experts have to be competent, competitive, and capable to work at the level of 
modern international standards. At this stage of society research development in the field of the translation 
and interpretation and training in different types of the translation become more and more urgent as the trans-
lation promotes globalization of mankind. Society is in great need of translators and interpreters in the sphere 
of professional communication, namely in oral bilateral translators. 

It is known that translation or interpretation is a transformation of the message in source language into 
the message in target language. The most essential section lies between interpretation and translation. Inter-
pretation is a type of the translation at which the target text and its translation act are of an unstable form 
[1; 13]. Process of interpretation is limited by a rigid temporal framework. Distinguish some types of inter-
pretation: simultaneous interpretation, sight translation, municipal translation, consecutive interpretation 
(unilateral and bilateral). The oneway translation and interpretation assumes translation implementation only 
from a foreign language into the native, and vice verse translation is made from the native language into the 
foreign (as a rule, the translation of a native speaker). In modern international translation practice this option 
is considered priority. When performing consecutive interpretation the interpreter originally perceives a 
piece of someone else's speech and after a while reproduces it in translation. In the Russian market of the 
interpretation demand for bilingual interpretation when all performances from a foreign language into native 
and from native into the foreign are carried out by the same interpreter prevails [1; 14]. 

The analysis of special literature on this problem testifies that for implementation of consecutive inter-
pretation it is necessary to create professional translation competence of this type of the translation which 
components are (1) basic, (2) technological and (3) professional and personal components. Proceeding from 
professional requirements to the interpreter making bilingual translation we developed recommendations for 
training in oral bilingual translation. 

The basic component includes knowledge, skills and abilities which are necessary to perform oral bilin-
gual translation or interpretation — language knowledge, knowledge of the translation, and also knowledge 
of culture of the countries of a native and foreign language. The skills and abilities which are a part of a basic 
component of professional translation competence are translation skills and abilities (skill of switching, abil-
ity of a deverbalization, ability of a goal-setting), and also communicative abilities in oral speech [2; 31–34]. 
Therefore, when training consecutive translation and interpretation it is necessary to expand a stock of lan-
guage and regional geographic knowledge, to seize the main speech genres and the main text types, both in 
native, and in a foreign language. 

Consecutive translation and interpretation is carried out by means of the acoustic analyzer, and the ini-
tial and output messages are divided into periods. This type of the translation or interpretation is character-
ized by single acoustical perception of a source text, complexity of storing, respectively, the set of exercises 
on development of a listening skills includes interpretation of a sound recording, transfer dictation, exercises 
of precision words aurally [3]. The purpose of these exercises is the development of the following abilities: 

 technical — ability aurally to distinguish phonologic couples and intonational shades; 
 language — knowledge and perception of grammatical structures and lexicon aurally; 
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 speech — ability to correlate sounding to meaning; 
 communicative — ability to understand sound meaning of the speaker. 
As the task of the bilateral interpretation consists of reproduction of a fragment of the text in other lan-

guage, without distorting the contents and keeping style of the speaker, it is necessary to develop profession-
al memory and ability to remember considerable pieces of the contents by ear (contents, but not its expres-
sion in original language) by means of mnemonic receptions and when doing exercises in visual perception 
of the text counting and exercises in a complex modeling. 

As criteria of successful consecutive translation and interpretation is the accuracy and high speed of the 
translation or interpretation. Interpretation is considered adequate if it transfers a form and an essence of the 
original not less than to 80–90 %. Speed of the translation has to equal speeds of the speaker’s speech. Paus-
es between the speech of the speaker and the speech of the interpreter should be reduced to a minimum [3]. 

When doing interpretation working conditions of the interpreter are of particular importance. To the 
factors complicating implementation of consecutive translation or interpretation it is possible to refer speech 
of the speaker; the short, incomplete remarks calculated on special knowledge of the interlocutor, simultane-
ous remarks of several persons, precise lexicon. 

The technological component of professional translation or interpretation competence means possession 
of techniques of the interpreter and interpretation skills and abilities (skill of speech transformations, skill of 
search for keywords (key sites of the text), ability of a speech compression, ability to apply complex types of 
transformations) [2; 35–38]. For successful performance of consecutive translation and interpretation it is 
necessary to develop skill of switching on different types of coding by means of exercises with numerals, 
sight translation, exercise on creation of associations. Important when training oral bilateral translators are 
exercises in transformations, a micro rendering, transfer retelling, and also paragraph and phrase transference 
for development of skills of a speech compression and speech expansion, the descriptive translation, general-
ization, the antonomy translation, compensation, as get consecutive interpretation switching in time from one 
language for another and oral registration of the translation. 

The professional and personal component includes moral and ethical qualities of the interpreter, and al-
so culture and rate of his speech. The interpreter should know «the moral code of the interpreter» [4] and 
rules of situational behavior which assume its full adaptation to a situation in which it appeared. The firm 
rule is the following: being in an interpretation or translation role, the interpreter has to be imperceptible as 
the personality, not to distract on himself attention, its task — to work with a transfer link of information 
[5; 28]. Non-compliance with professional ethics can entail emergence of the conflicts. 

The set of exercises on working off of technology of oral speech directed on ability of formation accu-
rately and clearly to express thoughts in a foreign language, contains exercises in a variation of the statement, 
the exercises directed on the prevention of a literal translation, rhetorical exercises (etiquette formulas) [4]. 

The standard of speech of the interpreter is characterized by beautiful registration of a target text: 
grammatical (word order), lexically, stylistically (correct selection of words) and intonationally. It is neces-
sary to pay attention when training to such qualities of the speech, important for the translator, as linearity, 
articulation purity, comfortable intonation, a pleasant voice, absence in the speech of «litter». All strategy of 
training consecutive interpretation is directed to formation of ability of fast interlingual broadcasting. Time 
of sounding of a target text has to correspond approximately to time of sounding of the text of the original 
[2; 40]. 

Thus, while training specialists, making oral bilingual translation, it is necessary to improve, first, earli-
er created communicative skills and abilities, to develop and form the translation skills and abilities entering 
a basic component of professional translation competence. Secondly, it is necessary to pay special attention 
to improvement of skills and abilities of bilingual interpretation, components technological and professional 
and personal components of professional translation competence, i.e. skills of audition, storing, coding, de-
coding, technology of oral speech. 

As noted due to interpretation practice, specifics of work of the interpreter are that he often should faces 
such subject branches from which it is far owing to the arts linguistic education. For this reason experts in 
the field of training in the translation recommend to broaden constantly the horizons, to try to study as much 
as possible of special terminology, connected with various branches of production and scientific knowledge. 
Thus the special attention should be paid to knowledge of the Russian terminology and understanding of an 
essence of the transferred processes. 

Thus, for training of the interpreter huge value to receive experience of special texts interpretation, and 
also acquaintance with the stylistics and lexicon which is traditionally used in similar texts in Russian that 
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call conventionality. The target text has to contain the cliche and terms traditional for the texts of the same 
genre written in target language. 

Further definite we would like to give various examples of activities in interpretation conducted while 
the classes of consecutive translation and interpretation. 

For preparation for implementation of two-way translation or interpretation (accompanying, in public 
institutions) it is offered to use role-playing games. So, for example, when studying such subject as «Visit to 
the doctor», one student acts as the foreign patient, another — as the doctor, and the third makes two-way 
consecutive interpretation. The situation is dramatized: the foreigner suddenly had problems with health, for 
example, the tooth seal took off and the gum inflamed and he is compelled to address to the dentist through 
the translator. 

After a performance there is an interpretation discussion, identification its weak and strengths. The 
main complexity of such interpretation is to transfer foreign-language and Russian medical terminology cor-
rectly. For studying of special lexicon on occupations discussion of the thematic glossary is carried out, stu-
dents gain additional background knowledge of the studied subject. 

At the translation into a foreign language the usual mistakes connected with word compatibility are 
among the most frequent mistakes. As marked by E.K.Vyunov, skills of interpretation into a foreign lan-
guage can be well trained by means of well-known and unloved by many crammings of «topics» [2; 48]. It is 
also possible to train translated from Russian into English the learned texts at fast speed. 

Certainly, learning of the translation and interpretation of set phrases is useful. It is possible to train 
learning so: the teacher says combinations in Russian, students — in English and vice versa. 

For training of skills of consecutive interpretation it is possible to use the following activities as well: 
1. Students are offered the audio recording or the video one by fragments lasting about 3 minutes (no 

more than 5) with the speech in English is shown. A task of trainees is by means of own records to reproduce 
the speech in Russian. After the student sounded the version of the interpretation of the heard fragment, there 
is a discussion: whether something was missed, what decisions were successful, whether it was desirable to 
change something? Then the following fragment of record joins and the interpretation of the other student 
etc. in on. 

2. As for training in simultaneous interpretation with use of the special equipment and booths, the gen-
eral principle used when training it is possible to call the principle of gradual transition from simple to diffi-
cult. This principle is shown in sequence of the following types of exercises: 

3. The exercise better known under the English name «shadowing» which consists of as much as possi-
ble exact repetition. Too high tempo of speech of the announcer, difficult lexicon, foreign hindrances (for-
eign talk, noise, bad quality of an audio recording etc.), personal features of diction, existence of accent etc. 
can represent complexity. 

Naturally, it is simpler to repeat after the announcer speaking the native language of the translator there-
fore from such texts it is necessary to start being engaged with students in these exercises. Nevertheless, it 
isn't necessary to consider such exercises too simple. The audio recording is usually used, but for the an-
nouncer the teacher can act as well. Depending on the equipment available students repeat the text after the 
announcer in booths, after computers, or in a low voice if the special equipment is out. 

The following stage is repetition after the Russian-speaking announcer who is quickly reproducing in 
advance prepared and written down speech. The written text read significantly differs from more or less 
spontaneous oral speech: more difficult word combinations, more difficult syntax, a high probability of 
emergence of precision lexicon are used (figures, dates, proper names, names). 

4. Repetition of the foreign-language text after the announcer. The simplified option is to work with the 
text. It is possible to listen to an audio recording, being guided by the printed-out text. It is possible to use 
videos with subtitles. Such videos can be found, for example, in YouTube.com video hosting, using a key-
word of «shadowing» for search in the site. 

Complexity increases if the text of the speech is absent. There is a high probability of that the listening 
won't be understood or some words will be understood incorrectly, so and will reproduce not that the an-
nouncer spoke. This will complicate the task and the tempo of speech, accent, noise, precision and special 
lexicon etc. 

5. The following exercise aimed at the development of skills of simultaneous interpretation is simulta-
neous interpretation of the speech when the interpreter knows the text. The text is read and translated by all 
group, difficult moments are worked out up to degree of each phrase understanding. Students offer the vari-
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ants of interpretation, the choice of the best option or possibility of several variants of translation is carried 
out and locates together with the teacher. 

After that students carry out simultaneous interpretation with a support of the text individually. It is 
possible to complicate a task having left some parts of the text not sorted, not translated, excluded from the 
text of the speech so that the part of information was new to students. So gradually students pass to simulta-
neous interpretation of the unfamiliar text, though within a certain subject. 

Simultaneous interpretation of the unfamiliar text, naturally, is the most difficult educational and practi-
cal task. Thus it is important to understand that the interpreter often has opportunity to foresee what the 
speaker will say about, what subjects will be covered, and sometimes there is an opportunity in advance to 
study the text of performance. 

6. For training of skills of simultaneous interpretation the following type of educational activity can be 
also used: a certain subject is offered to students. The teacher distributes prepared glossaries with thematical-
ly picked up lexicon (vocabulary lists) in advance. The vocabulary is offered and studied previously in com-
mon. For presentation and fixing of lexicon, for an explanation of terminology and the phenomena from this 
or that subject domain it is possible to use any available evident material, a projector, computers, the Internet 
sites, videos etc. 

At home students should prepare competently made report in Russian or English on this subject (it is 
possible on narrower subject within designated). Besides, students have to make the glossary on a subject of 
the report; it is desirable to study additional literature on the same subject to fill up the baggage of back-
ground knowledge. Proceeding from the educational purposes, it is desirable that the report contained preci-
sion information, simple syntax (that in offers there was a direct word order), The recommended report vol-
ume is 1 page of the A4 format. 

At class one of students reads the report in average tempo of speech. One more student acts as the inter-
preter making interpretation to the recipient whom the teacher or other student can act. A task of the recipient 
of the interpretation is to record the mistakes made by the interpreter and then to sound them. 

Other students of group carry out simultaneous interpretation in booths for simultaneous interpretation 
at this time (of course if there is such opportunity). 

After the text is read and interpreted, there is a discussion of mistakes by all students of group. In the 
analysis of the interpretation they discuss if it was clear to the recipient, whether it was well audible to the 
interpreter, in general and understandable to the recipient. Also word and meaning losses while interpreta-
tions are discussed. 

The usage by the interpreter of logically finished phrases, offers is among criteria of an assessment of 
quality of simultaneous interpretation: even if the interpreter didn't understand anything or missed, he has to 
finish thought logically. 

To obtain good skiils in interpretation one should have good memory skills and should be able to turn 
easily from one language into another and the same time transfer the correct idea of the speaker. Here are a 
few exercises to practice interpreter’s memory skills and abilities. 

1. Counting. This activity helps to concentrate interpreter’s attention and practice memory. The task is 
to count all the subjects seen by the future interpreter during the day, these may be cars, people, men and 
women, boys and girls, trees, supermarkets, even the steps made on the way to some destination. The count-
ed numbers should not be written down? They should be memorized. 

2. Find the way out. The following activity deals with different abbreviations that may be represented 
just with number of letters and originally do not have sense (e.g.: HHY, TYR, SSST, etc.). The abbreviations 
may be both in native language and in a foreign one. The task for the future interpreter is to decode the ab-
breviation by giving the sentence or the word combination the words of which start exactly with the letters of 
the abbreviation (e, g.: MMF — Marry Meets Friends). 

3. Newspaper rendering. Rendering newspapers help future interpreters to practice skills of attentive-
ness. The task is to look through the newspaper article (it can be any paper based text) and mark all letter 
repetitions (e.g.: SS, TT, EE). The texts should be of both native and foreign languages as a good interpreter 
should be able to master two-way translation and interpretation. 

4. Snowball. The following activity deals with practicing memory skills when future interpreters 
should master memorizing the sentences one after another repeating all the previous ones. 

5. Word sack. Future interpreters are offered a number of words. They may be both in native and for-
eign languages. The interpreters listen to the number of the words and afterwards try to repeat the m in the 
same order and give the same number of them. 
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Memory is an essential part of interpreting, but memory training has long been ignored by professional 
trainers. From the above analysis, it is possible to conclude that memory skills in interpreting could be ac-
quired by effectively designed exercises. With a well-'trained' memory, interpreters are actually equipped 
with an effective tool for the encoding and decoding information. It is, therefore, advised that institutions of 
interpreter training include «memory training» in the design of their courses. 

After years of control of a prescriptive approaches over translation and interpretation education, possi-
bly time has arrived for a severe alteration within translation and interpretation education methods. Transla-
tion and interpretation education should no longer be visualized as a group of system & statements by trans-
lation and interpretation teachers to the students as to what strategies may result to a 'skillful' or 'right' trans-
lations and what to a 'wrong' and 'incorrect' one. Understanding the importance of decision-making in trans-
lations, the translation and interpretation teachers must attempt to key out the actual translational decisions 
reached by genuine translator under various socio-cultural and ideological scopes around real life and real 
situations, and teach you the perlocutionary results resulted given by adoption of such conclusions for the 
students. They should permit the student to choose voluntarily between various alternatives they have at 
hand, prompting them that they will become responsible for the selections they make. Translation and inter-
pretation teachers should clear up for the students that each translation and interpretation holds its own target 
decided by its translators and interpreters, and that they may freely pick out the selections that best help their 
intended objective of translation and interpretation. 

Naturally, methods of training in interpretation aren't limited to the listed above exercises, and each 
teacher will have the methodical ways to achieve good results. Nevertheless, the described exercises are cer-
tainly useful, and their efficiency is confirmed by leading experts in area of training the interpretation. 
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Т.Н.Максименкова 

Ауызша бірізді аударуды оқытудың ерекшеліктері мен əдістері 

Мақалада ауызша бірізді аударманың ерекшеліктері қарастырылды. Мақаланың мақсаты — болашақ 
аудармашының техникалық, тілдік жəне коммуникативті іскерліктерін дамыту үшін бірізді аударуды 
оқытудың əдістерін анықтау. Аударманың бұл түріне негізгі мəтіннің бір мəрте тыңдалуы, оны есте 
сақтау қиындығы тəн болғандықтан, тілдік компрессия мен тілдік өрістету, түсіндірмелі аударма, 
жалпылау, антонимиялық аударма, компенсация дағдыларын дамытуға бағытталған жаттығулар 
кешені ұсынылған. 

 
Т.Н.Максименкова 

Особенности и способы обучения устному последовательному переводу 

В статье рассматриваются особенности устного последовательного перевода. Цель статьи заключается 
в определении способов обучения последовательному переводу для развития технических, языковых, 
речевых и коммуникативных умений будущего переводчика. Так как данный вид перевода характери-
зуется однократным слуховым восприятием исходного текста, сложностью запоминания, автором 
представлен комплекс упражнений для развития навыков речевой компрессии и речевого развертыва-
ния, описательного перевода, генерализации, антонимического перевода. 
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