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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

CONTINUING EDUCATION AND THE CHALLENGES OF THE GLOBAL WORLD

ЭПОХА ПОСТКЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НОВЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.А. Лобанов

Несколько предварительных положений, на которые мы опираемся в нашем докладе: 
во-первых, эпоха постклассического образования, пришедшая на смену классической эпохе об-

разования, не перечёркивает научные основы последней, но устанавливает между ними «академи-
ческую межу», фиксируя новую стадию в развитии образования (основные положения этой концеп-
ции мы изложили в работе [1]; 

во-вторых, ведущим социальным институтом постклассического образования остаётся система 
непрерывного образования; 

в-третьих, содержание понятия «непрерывное образование», сложившееся в российском теза-
урусе, несёт в себе два предиката: непрерывное образование, как социальное явление и процесс; 
и непрерывное образование, как обучение человека на протяжении его жизни, которые в контек-
сте анализа начала этой формы образования, её функционирования и развития, субъектно не раз-
личаются. По сути, мы имеем дело с логической ошибкой, известной под названием «учетверение 
термина», тогда как включение занятого населения в институциональную форму непрерывного 
образования отмечается во второй-третьей четверти прошлого века, а сам процесс образования, 
как социальное явление, был непрерывным всегда. Тем не менее, в настоящем докладе мы будем 
придерживаться сложившегося понимания термина «непрерывное образование», т. к. в противном 
случае нам бы пришлось подвергнуть ревизии большое число терминов и понятий, что не позволяют 
рамки доклада; 

в-четвёртых, новым социальным фактором, который оказал и продолжает оказывать влияние на 
все уровни современное образование, явилась пандемия COVID-2019. 

Эпоха постклассического образования – закономерный этап эволюции образования. Всемирная 
история становления и развития образования, как и история становления и развития образования 
любой страны, неотделимы от истории развития религии и культуры, науки и техники, образуя еди-
ный процесс мировой цивилизации, в котором и религия, и культура, и наука, и техника, и предмет 
нашего анализа – образование – запечатлены на шкале мирового времени как этапы и эпохи. 

Так в истории христианства, в христианском религиоведении история человечества разделена на 
две эпохи: эпоху Ветхого Завета и эпоху Нового Завета. В истории человечества принято различать 
следующие этапы: первобытное общество (ок. 2-х млн. лет назад – IV тысячелетие до. н. э.), древний 
мир (IV тысячелетие до н. э. – середина I тысячелетия н. э.), средние века (середина V в. – середина 
XVII в.), новое время (середина XVII в. – начало XXI в.), новейшая история (начало 20-го в. – настоя-
щее время). 

Если обратиться к истории науки, то настоящий её этап получил название постклассической на-
уки, сменивший длительный период классической науки. Необходимость этих и множества других 
периодизаций человечество осознало достаточно давно, ибо, описав ту или иную эпоху какого-либо 
исторического процесса, дав ему название (имя), человечество, как совокупный исследователь, ста-
рается понять не только место и роль того или иного социального процесса на мировой шкале вре-
мени, его значение в прошлом, настоящем и будущем, но и свои возможности в новых сложившихся 
или складывающихся условиях жизнедеятельности. Смена исторических эпох, будь то наука, либо 
техника, либо общественное устройство означает переворот не только в этих областях социальной 
жизни, но и в сознании людей. Вот почему необходимо своевременно увидеть наступление новой 
эпохи и быть готовым к ожидаемым переменам. В ряду радикальных изменений, с которыми стол-
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кнулось мировое, в том числе и российское общество в начале XXI в., находится и образование: на 
смену тысячелетнему господству системы классического образования пришла система посткласси-
ческого образования [1]. 

Вместе с тем, эра постклассического образования, имеющая принципиальные отличия от эры 
классического образования (на этих вопросах мы остановимся ниже), не только своими корнями 
уходит в классическое образование, но и в настоящее время опирается на классические принципы, 
методы и методики классической педагогики и образования в целом. В отличии от революционных 
переворотов в общественном устройстве (Октябрьская социалистическая революция 1917 г.), науке 
(физике, биологии, медицине и т. д.), технике (промышленные роботы, устройства с искусственным 
интеллектом, сверхмассовое производство автомобилей и т. д.), которые наблюдались на рубеже 
XX-XXI вв., переход от классической к постклассической эпохе в образовании можно назвать эволю-
ционным процессом. Более того, если некоторые прогнозы в области науки и техники часто граничат 
с социальным апокалипсисом 1, то прогнозы в области образования отличаются «мягкими» сценари-
ями. Большинство из них не столько связаны с изменениями в сфере образования, сколько с изме-
нениями в сфере труда, с ликвидацией массовых профессий ручного труда и административно-кан-
целярских и учётно-вычислительных работ и т. п., а также появлением новых профессий, связанных 
с новыми поколениями компьютерных технологий, прорывами в фундаментальной и прикладной 
науке. И хотя изменения в области образования протекают в менее «жёстком» режиме, тем не менее 
образование к настоящему времени не только само изменило свой внешний образ, но и оказало 
влияние на изменение нашего образа жизни. Вступив в XXI в. человечество вступило в эпоху пост-
классического образования [2]. 

Если обратиться к самому названию новой эпохи образования – «постклассическое образова-
ние», – то нетрудно увидеть, что в нём заложен исторический принцип преемственности. Это не эпо-
ха модерна, как часто пытаются описать современные процессы и в области фундаментальных наук, 
и в литературе или в живописи, а это последующая эпоха – эпоха, наследующая «родовые гены» 
образования, но отличная от предыдущей, имеющая своё имя, но сохранившая отчество. 

Наиболее значимым признаком постклассического образования, по нашему мнению, следует счи-
тать массовое распространение непрерывного общего и профессионального образования, которое 
в короткий срок подчинило своему диктату все экономические и социальные отрасли образования. 
Теоретические и эмпирические исследования в области непрерывного образования потребовали 
разработки собственного понятийного аппарата 2. В этом мы видим первое существенное отличие 
постклассической системы образования от её предшественницы. 

Следующее существенное отличие связано с пониманием цели и содержания, установленных 
государством, уровней образования. Если, в эпоху классического образования, вплоть до послед-
ней четверти XX в., человеку было достаточно однажды получить профессиональное образование, 
чтобы быть профессионально успешным до выхода на пенсию, то с наступлением эпохи третьей 
промышленной революции от него требуется периодически повышать свою профессиональную 
квалификацию. Более того, продолжение его профессиональной деятельности, его социальное бла-
гополучие поставлены в прямую зависимость от последовательного повышения квалификации. В 
этой связи изменилось и понимание уровня образования как некоторого завершённого образо-
вательного уровня. В условиях постклассического образования ни один уровень образования не 
может рассматриваться как завершённый. Это парадигмальное требование касается всех отраслей 
экономики и социальной сферы, всех профессий, и прежде всего тех, кто обучает. Таким образом, 
понятие «завершённое образование», понимаемое как достаточное образование, утрачивает свой 

1 По сценарию, который мысленно нарисовал английский футурологии и один из крупнейших специ-
алистов в области искусственного интеллекта Кевин Уорвик, к 2050 г. люди и машины поменяются местами: 
роботы будут использовать людей в своих роботоэгоистических интересах; интеллектуальные функции станут 
прерогативой роботов, а человек используется как вспомогательная рабочая сила [см. 3, с. 7-11].
2 «Непрерывное образование – целенаправленный и системно организованный процесс расши-
ренного воспроизводства человеческого капитала, что проявляется в накоплении, сохранении и прира-
щении человеком обыденного и профессионального знаний, умений и навыков в объёме, как минимум, 
необходимом и достаточном для полноценной социальной и профессиональной его социализации в 
обществе на протяжении всей жизни. При этом государство в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации” и другими нормативно-правовыми актами 
обеспечивает и гарантирует гражданам равные права и условия доступности каждого из уровней обще-
го и профессионального образования.» [4, с. 21].
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абсолютный смысл, приобретая относительный смысл – «завершённый этап образования». В этом 
мы видим второе существенное отличие постклассической системы образования от классической 
системы образования. 

Третье существенное отличие мы видим в смене основной педагогической модели образова-
тельного процесса, которая практически в неизменном виде просуществовала вплоть до начала XXI 
века3 (см. рис.). 

Эта модель, которую мы называем классической, которая берёт своё начало в эпоху античности 
и связана с культурой Древней Греции и Древнего Рима, обрастая в последующие тысячелетия и сто-
летия педагогическими новациями, успешно выполняла свою служебную роль не только в далёком, 
но и в недавнем прошлом, однако не выдержала «натиска» третьей промышленной волны, уступив 
место модели постклассического образования. 

Четвёртое существенное отличие мы связываем с изменением структуры информационных 
источников образовательного знания. Практически до последнего времени существовало два ос-
новных источника образовательного знания, которыми пользовались учащиеся школ и вузов: (1) 
лекционные и семинарские занятия, на которых трансляторами передачи знаний выступали препо-
даватели; (2) учебники и другие научно-методические и научные работы на бумажных, а с середины 
XX в., и на электронных носителях. Но уже с конца XX в. традиционные источники образователь-
ного знания с нарастающей интенсивностью стали вытесняться удалёнными онлайн источниками 
образовательного знания – университетскими и иными образовательными платформами, предо-
ставляющими неограниченному кругу лиц возможность получить систематизированные общеобра-
зовательные и профессиональные знания в формате лекций, семинаров и других форм обучения, 
подготовленные специалистами мирового уровня. Пионерами в этом информационно-образова-
тельном пространстве в России выступили Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Мо-
сковский физико-технологический институт и др. В настоящее время функционирует несколько сот 
крупных зарубежных и российских образовательных платформ (Лекториум, Универсариум, Coursera, 
Uniweb, Hexlet, Alison, Khan Academy, Academic Earth и др.). Полагаю, что к 2030 г. к образовательным 
платформам, как основным онлайн источникам образовательного знания будет обращаться 60-80% 
учащихся университетов и старших классов общеобразовательной школы, а также специалистов 
дополнительного профессионального образования. 

Пятое существенное отличие постклассического образования от его предшественника мы видим 
в преобразовании традиционных форм образовательных учреждений, и прежде всего учреждений 
университетского уровня, в университеты, представляющие собой интернет-платформы. Будущим 
Ломоносовым, живущим в далёких Холмогорах или на Камчатке, более не обязательно ехать на 
учёбу в столицу: современные компьютерные технологии уже сегодня по многим учебным дисци-
плинам и специальностям предоставляют обучающимся полный пакет образовательной информа-
ции и возможность получения профессиональных консультаций. Сейчас таких учебных заведений 
единицы. Прообразами таких учебных заведений являются, например, в России – Национальный 
Открытый университет «ИНТУИТ» и др.; в США – Coursera на базе Стэнфордского университета и 
др. К 2030 г. они составят ощутимую конкуренцию традиционным стационарным университетам, и 
существенно потеснят традиционные вузы на рынке образовательных услуг. А если заглянуть в более 
отдалённое будущее, то образование в планетарном масштабе станет бесплатным. 

Если обобщить, изложенные выше существенные отличия, то нетрудно увидеть, что уже к настоя-

3 Нельзя не напомнить, что даже в советский период системообразующая основа этой модели 
сохранилась в неизменном виде.
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щему времени не только сложились необходимые условия для радикальных изменений содержания 
аудиторной и внеаудиторной работы преподавателя, но эти изменения уже частично de facto прои-
зошли: из транслятора научного и образовательного знания, а именно эта форма педагогической де-
ятельности доминировала на протяжении всего предшествующего периода, педагог последователь-
но превращается в учителя в его первоначальном смысле, каким были первые учителя – философы 
Древней Греции и Древнего Рима. В лексиконе современного образования термину и понятию «учи-
тель» в наибольшей мере соответствуют такие термины и понятия, как «тьютор» и «академический 
консультант». Увеличение объёма часов самостоятельных занятий, использование удалённых источ-
ников научного и образовательного знания предъявляют педагогу иные формы взаимоотношений с 
учащимися в учебном процессе: ведение научно-практических дискуссий; разъяснения сложных, а 
в ряде случаев и непонятных для учащегося разделов учебных дисциплин; консультирование и т. п. 
В этих радикальных переменах мы видим шестое существенное отличие эпохи постклассического 
образования от эпохи классического образования. 

Седьмое существенное отличие постклассического от классического этапа образования связа-
но с переходом от групповых форм обучения к инклюзивным на всех уровнях образовательного 
процесса и на протяжении всей трудовой жизни. В ближайшее десятилетие обе формы ещё будут 
существовать параллельно, но уже после 2030 г. инклюзивные формы обучения будут преобладать. 

Восьмое существенное отличие постклассического образования, которое по своей революци-
онно-инновационной сущности следовало бы поместить в начале, связано с созданием различного 
рода устройств с искусственным интеллектом (далее – УсИИ). И хотя пока эти устройства «осваива-
ют» сферы науки и производства, но уже к 2030 г., по нашему мнению, они охватят и сферу образо-
вания: станут активными помощниками и профессора, и студента, а в ряде случаев – «интеллектуаль-
ными посредниками» между ними. На очереди такие инновационные проекты, как «умный кампус», 
«домашний университет» или «персонализированный университет», когда учебные программы и 
учебный процесс в пространстве и во времени будут настолько адаптированы к индивидуальным 
возможностям и способностям обучаемого, что смогут своевременно обнаруживать пробелы в его 
знаниях и умениях, восполнять эти пробела, а системы контроля, основанные на специальных УсИИ, 
позволяют дистанционно оценивать промежуточные и конечные результаты овладения образова-
тельным знанием. Не следует забывать, что уже 2030 г. инфраструктура образования радикально 
изменится. В этой связи значительный интерес представляет международный проект «Будущее об-
разования и навыков: Образование 2030» (Future of Education and Skills Education 2030), к работе 
над которым приступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭРС). В проекте 
принимают участие 45 стран – членов ОЭСР и 14 стран-партнёров, среди которых и Россия. Цель 
проекта – заглянуть в будущее образования, обрисовать грядущие контуры образовательной среды. 
Основным объектом являются учащиеся начальных классов, которые к 2030 г. вступят в трудовой 
возраст [5]. 

И хотя перечень существенных отличий постклассического образования от классического об-
разования не исчерпывается вышеперечисленными, тем не менее, мы не видим целесообразности 
умножать этот перечень для аргументации нашего утверждения о том, что современное образование 
вступило в новую эпоху. 

В исторической перспективе образование во всех странах мира развивалось под воздействием 
трёх основных факторов: экономического и социального факторов, а также национальных традиций, 
включая принадлежность к определённой конфессии. Однако современное образование – обра-
зование на рубеже первого и второго десятилетий – столкнулось с новым явлением, которое уже 
можно рассматривать как самостоятельный фактор: глобальной пандемией, получившей для данно-
го случая название «CORONA-2019». И прежние локальные, и мировые пандемии влияли на разви-
тие образование: на некоторое время прерывали учебный процесс. Но они не оказывали никакого 
существенного влияние на образование, а тем более на его структуру. Однако в настоящее время, 
во всём мире вся система образования (от дошкольных учреждений до подсистем повышения ква-
лификации и образования взрослых) испытала на себе воздействие эпидемиологических ограни-
чений, многие из которых сохранят свое влияние и в будущем. Эти ограничения вызвали ответные 
социальные реакции, среди которых наиболее устойчивой во времени и масштабной по своему 
распространению явилась дистанционная форма обучения. Сама по себе, эта форма обучения не 
является новой: она, хотя и медленно, но распространяется во всём мире в сфере образования, в 
основном – высшего и послевузовского образования. Однако пандемия перевела её применение из 
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экспериментальной формы в обязательную на время карантинных ограничений, и тем самым дала 
мощный «социальный толчок» к практическому использованию этой формы и после снятия огра-
ничений. Разумеется, речь не идёт о замене очной (контактной) формы обучения дистанционным 
обучением. Но, по моим представлениям, дистанционная форма обучения в вузах и в подсистеме 
послевузовского образования может в ближайшие 2-3 года «взять на себя» до 60% объёма учеб-
ного процесса. И это, в первую очередь, коснётся гуманитарного образования и общетеоретических 
предметов в вузах технического профиля. Всё это потребует перестройки семинарских занятий. Всё 
это возможно при условии, если инфраструктура образования будет «настроена» на эти и другие 
новации, которые привнесены последствиями COVID-2019. 

Смена образовательных эпох – явление объективное и зримо очевидное. Оно связано с 3-й и 
наступающей 4-й промышленными революциями, а последствия CORONA-2019 в значительной мере 
ускорили этот процесс. Можно с уверенностью сказать, что уже новый учебный год будет во многом 
отличаться от настоящего, и перестраиваться придётся в первую очередь преподавательскому кор-
пусу. Мировая образовательная система столкнулась с новой социальной реальностью, в условиях 
которой многие прежние модели и методики обучения, как показала текущая практика, оказались 
неприемлемы. И в том, что ни одна страна в мире оказалась неготовой к натиску пандемии, опреде-
лённая мера ответственности лежит и на образовании. Перестройка системы образования очевидна. 
И ближайшие полтора-два года покажут эффективность этой перестройки. 
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ПОСТКЛАССИЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДӘУІРІ: БІЛІМ БЕРУ ЭВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ

EPOCH OF POST-CLASSIC EDUCATION: NEW STAGE OF EDUCATION EVOLUTION

Аннотация. Осы жүзжылдықтың бірінші онжылдығында мыңжылдық тарихы бар классикалық білім 
беру жүйесінің орнына пост-классикалық білім беру жүйесі келді. Баяндама біз куәгер әрі қатысушы бо-
лып отырған білім беру парадигмаларының ауысуының негіздемесіне арналады.

Ключевые слова: классикалық білім дәуірі, пост-классикалық білім дәуірі, эволюция, төртінші өнер-
кәсіптік, білім берудегі парадигма, білім беру пандемиясы, CORONA-2019 әлеуметтік фактор ретінде.

Аннотация. На смену тысячелетней истории системы классического образования в первое десятиле-
тие текущего столетия пришла система пост-классического образования. Обоснованию смены парадигм 
образования, свидетелями и участниками которой мы все являемся, и посвящён главным образом насто-
ящий доклад. 

Ключевые слова: эпоха классического образования, эпоха постклассического образования, эволюция 
четвёртая промышленная революция, парадигма в образовании, пандемия образования, CORONA-2019 
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как социальный фактор.
Abstract. The millennium history of the classical education system was replaced in the first decade of 

the current century by the system of post-classical education. The substantiation of the paradigm shift in 
education, of which we are all witnesses and participants, is mainly devoted to this report.

Key words: era of classical education, era of post-classical education, evolution fourth industrial revolution, 
paradigm in education, education pandemic, CORONA-2019 as a social factor.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГОВ  
– ОДНА ИЗ ФОРМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.К. Баймаганбетова 

В связи с обновлением содержания образования одним из основных направлений деятельности 
методических служб является повышение профессиональной компетентности педагогов, изучение, 
обобщение и трансляция успешной практики. 

Вопросы изучения, обобщения инновационного опыта учителей были актуальны с 20-х годов 
прошлого века. Международное исследование ОСЭР в области преподавания и обучения (Teaching 
and Learning international,TALIS) показало, что «учителя начинают ценить свой педагогический опыт 
и рассматривать его как объект собственного исследования в целях повышения качества знаний 
обучающихся и трансляции лучшего опыта среди педагогов» [1].

Изучение передового педагогического опыта нашло отражение в работах таких педагогов-
энтузиастов и ученых-педагогов как: П.П. Блонский, А.С. Макаренко, М.М. Пистрак, В.Н. Сорока-
Росинский, С.Т. Шацкий и другие. 

Изданы брошюры по педагогическим и методическим вопросам Ш. Сарыбаева, С. Жиенбаева и 
других специалистов по частным методикам. Исследовательским институтом по педагогике издается 
ряд сборников, транслирующих, пропагандирующих передовой опыт учителей школ. Выходят в свет 
первые учебники педагогики на казахском языке «Дидактика», «Курс педагогики для педучилищ» 
(переведенный на казахский язык И. Нурмамбетовым и А. Ситдиковым). 

Передовой педагогический опыт рассматривали в Академии педагогических наук СССР (далее - 
АПН СССР), НИИ союзных республик, на педагогических кафедрах ВУЗов страны: научное курирование 
педагогических школ, работающих по определенной теме творческих поисков, рецензирование 
докладов учителей, представляемых на педагогические чтения и конкурсы, организуемые Академией 
педагогических наук СССР, наблюдения ученых за практической деятельностью учителей в школе 
для коллективной экспертной оценки инновационной работы. Стимулом для инновационной 
работы было прикрепление учителей к научным лабораториям в качестве соискателей по сдаче 
кандидатского минимума и написанию, к примеру, диссертации.

Большой вклад в развитие системы образования внесла Академик Академии педагогических 
наук Таубаева Шаркул Таубайқызы. В 1992 году в Московском Институте общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР ученый защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Система 
деятельности институтов усовершенствования учителей по изучению, обобщению и использованию 
передового педагогического опыта»(на материалах Казахской ССР); в 2001 году - докторскую 
диссертацию на тему: «Научные основы формирования исследовательской культуры учителя 
общеобразовательной школы». Доктор педагогических наук» (2002г.), профессор (2006г.), Академик 
Казахстанской Академии педагогических наук (2005г.), академик Международной академии 
педагогических наук (2009г.). Таубаева Шаркул Таубайқызы - автор более 200 научных трудов.

Изучение, обобщение и трансляция успешной практики педагогов рассматривается как 
выявление эффективных подходов к организации образовательной деятельности обучающихся 
для распространения и заимствования другими педагогами. В век стремительных изменений, 
происходящих в мировом образовательном пространстве, развития человеческого капитала как 
никогда необходимо постоянно повышать уровень профессионального мастерства. Непрерывный 
профессиональный рост педагога становится одним из направлений, условий модернизации 
образования. В связи с обновлением содержания образования в Республике Казахстан, ростом 
требований общества к качеству человеческого капитала перед педагогической наукой встают новые 
задачи, связанные с поиском эффективных механизмов внедрения ценных педагогических идей в 
практику работы школ. Именно передовой педагогический опыт способствует введению новшеств в 
методику преподавания, использованию активных методов работы с обучающимися, направленных 
на повышение качества образования.

Обобщение педагогического опыта – это всегда анализ и синтез информации, полученной 
в результате изучения, ее отбор, классификация; выделение основного, главного; выявление 
особенностей и новизны в изучаемом опыте; выражение основных результатов изучения в форме 
описания или устного сообщения.
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Различают следующие основные этапы работы по обобщению передового педагогического 
опыта (по Р.Г. Амосову):

- определение цели изучения передового педагогического опыта;
- отбор наиболее типичных форм и методов педагогической практики, установление степени 

их закономерности;
- выбор средств и методов изучения передового педагогического опыта; 
- выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность данного опыта; 
- выделение диагностирующих единиц изучения;
- сопоставление плана изучения опыта;
- обобщение сходных форм передового педагогического опыта и выведение достоверных 

количественных и качественных характеристик;
- анализ полученных результатов, учёт вклада в полученный результат всех воздействовавших 

звеньев учебно-воспитательного процесса;
- разработка рекомендаций и определение дальнейших перспектив развития опыта. 
Различают 3 уровня обобщения педагогического опыта – практический, методический и научный.
Практический уровень- наиболее часто применяемый уровень обобщения включает в себя 

описание и (или )показ приемов и методов работы или отдельных приемов и методов работы, показ 
результативности работы, системы работы. Формы обобщения на этом уровне – открытый урок 
семинар - практикум, творческий отчет, выставка, справка.

Методический – наиболее продуктивный уровень обобщения состоит из научно - теоретического 
обоснования, выделения ведущей педагогической идеи опыта, характеристики условий развития 
опыта, анализа и результативности работы, подготовки методических рекомендаций, разработок. 
Форма обобщения на этом уровне – педагогические чтения, мастер- классы, авторская лаборатория, 
видео.

Научный – уровень обобщения опыта, способствующий мотивации самоактуализации обобщения 
включает разделы: научно-теоретическое обоснование опыта работы, практическую новизну опыта, 
значение опыта для развития теории и практики, комплексность. Формы обобщения на данном 
уровне: публикации, статьи, тезисы в сборниках и материалах научно- практических конференций, 
монографии и др.

Кратко рассмотрим этапы работы учителя над опытом:
1. Выбор темы для обобщения собственного опыта
2. Ознакомление с литературой по избранной теме/авторской идее
3. Планирование работы над описанием успешной практики по выбранной теме. Соответствие 

критериям.
4. Сбор и обработка материалов.
5. Анализ и обобщение материала. Определение причинно- следственных связей и 

педагогических закономерностей; Результативность опыта за определенный период; выводы.
6. Соблюдение требований при написании опыта. Применяются следующие формы: простое 

описание; анализ и описание результатов.
Учитель разрабатывает план, на основании которого описывает свою авторскую идею/тему 

опыта(направление), подчеркивая индивидуальную траекторию развития, совершенствования 
методов и приемов, средств, направленных на достижение цели – повышение качества знаний, 
умений обучающихся, формирования нравственных качеств личности.

 Систематизирует собственный материал с применением информационно- коммуникационных 
технологий (слайды, открытый урок или внеурочная деятельность по предмету, демонстрация 
цифрового образовательного ресурса(электронного учебно –методического комплекса), 
раскрывающих актуальность, значимость опыта, научное обоснование опыта; описывает технологию 
опыта, проводит анализ теоретических и методических находок, содержание, формы, методы, приемы 
своей деятельности по данному новвоведению. Раскрывает условия, при которых происходило 
обобщение, внедрение опыта. Анализирует и систематизирует разработки отдельных тем, учебно –
методические материалы, таблицы, статьи, работы обучающихся и т.д., позволяющих полнее раскрыть 
опыт. Таким образом, учитель подчеркивает новизну опыта(инновационная значимость), возможность 
его применения в массовой практике с целью выхода на новый, более высокий уровень качества 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, обобщение педагогического опыта включает в себя такие последовательные 
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действия, как: 
- анализ ведущих идей педагогического опыта; выявление противоречий, которые решает именно 

этот опыт, раскрытие его возможностей;
- психологический настрой на восприятие и осознание идей именно этого педагогического опыта; 
- фиксация достоинств и ограничений этого педагогического опыта, включая выявление пределов 

его применения; осмысление вопросов, не решенных в рамках данного педагогического опыта; 
- оценка условий, обеспечивающих возможность достижения высоких результатов при 

использовании данного педагогического опыта; 
- выбор способа описания педагогического опыта. Совместная деятельность педагога и 

администрации по обобщению опыта. 
Подведение итогов деятельности учителя над исследуемой темой/авторской идеей в организациях 

образования занимается заместитель руководителя по учебно-методической (научно-методической) 
работе), в функциональные обязанности которого входят:

- организация работы по изучению и обобщению передового педагогического опыта;
- внесение предложений по обобщению для рассмотрения на заседании экспертного совета.
Подготовленный, осмысленный материал оформляется в виде методических рекомендаций, 

авторских программ, статьи, пособия, брошюры, информации в электронном и бумажном варианте 
для представления на заседание методического объединения, научно-методического совета. 
Лучшая практика учителя, требующая трансляции для широкой педагогической общественности, 
на основании заявления педагога и рекомендаций, выписки из протокола экспертного совета 
организаций образования, направляется для рассмотрения на заседание в районный/областной 
учебно-методический кабинет(центр). Согласно плану мероприятий методических служб проводятся 
семинары по обобщению опыта лучших педагогов. Например, КГУ «Областной учебно-методический 
кабинет» управления образования Акмолинской области проводит областные/ районные семинары, 
например, по теме: «Профессиональный рост педагога как условие модернизации образования», 
по итогам которых лучший опыт рекомендуется к изданию и трансляции(Шатохина Ирина 
Васильевна, учитель начальных классов СШ № 12 г. Кокшетау; в соответствии с планом авторской 
лаборатории Серикбаев Алмас Сансызбаевич, учитель информатики, педагог-исследователь 
средней общеобразовательной школы № 19 г. Павлодара, обладатель звания «Лучший педагог» 
(2019 г.) проводит мастер-класс «Метод разработки мобильных приложений» (август), круглый стол 
«Цифровые образовательные ресурсы» и «Мастерство профессиональных секретов» для учителей 
информатики.

Материалы из опыта учителей представляют на методических выставках областной и 
республиканской конференции работников образования. 

Таким образом, при обобщении и трансляции успешной практики рассматривается совокупность 
взаимосвязанных компонентов, действий педагога, направленных на достижение и представление 
определенных результатов. Определение главной, основной идеи автора опыта, его видение 
организации учебного процесса с учетом применения нетрадиционных методов, приемов и форм 
обучения, учет межпредметных связей, новизна разработки, учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, формирование у школьников мотивации к образовательной деятельности на уроках 
позволяют оценить возможности и условия использования данного опыта (его элементов) в практике 
работы другими педагогами и организациями образования.

С целью распространения передового педагогического опыта на уровне города, района 
организуются и проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, 
аукцион «педагогических идей», творческие отчеты, заседания экспертных комиссий, печатные 
способы распространения опыта – методико-дидактические пособия, методические рекомендации, 
статьи в журналах и др. Обобщение и распространение опыта педагогов на областном уровне 
рассматривается на ежегодных августовских совещаниях педагогических работников всех уровней, 
авторской лаборатории, мастер-классов и коучингов с педагогами области. 

В Костанайской  области успешно работает областной педагогический клуб «Ұлағат» для 
педагогов организаций дошкольного и общего среднего образования, основной целью которого 
является изучение, обобщение и трансляция лучших практик. Задачи, успешно решаемые педагогами:

-формирование базы данных лучших практик организаций дошкольного и среднего общего 
образования Костанайской области;

- формирование у педагогов мотивационной, рефлексивной культуры, профессиональной этики, 
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правового сознания, навыков лидерства и коммуникаций;
- трансляция положительного педагогического опыта, самореализация и подготовка к аттестации 

педагогических работников.
Непрерывное образование становится одним из важнейших условий повышения 

профессионализма. Готовность и потребность учителя в непрерывном образовании - «образовании 
в течение всей жизни» предполагает большую работу учителя по анализу, обобщению своего опыта 
с целью определения сильных и слабых сторон в профессиональной деятельности, определения 
направлений для дальнейшего развития и совершенствования. 

Работа по изучению, обобщению и трансляции успешной практики - одно из основных 
направлений деятельности методической службы, обеспечивающей создание целенаправленной, 
системной работы по повышению квалификации педагогов. От уровня профессионализма учителей, 
их постоянного самосовершенствования, ознакомления с инновационными технологиями в области 
образования, изучения лучших практик коллег и внедрения в учебно-воспитательный процесс 
зависит будущее нашей республики. 
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УКРЕПЛЕНИИ ПОЗИЦИЙ ВУЗОВ 
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Т. Букос

Изменение роли знаний и образования в конце 20, начало 21 веков, привело к переосмыслению 
роли и места системы образования вообще и университетского образования, в частности. С одной 
стороны, в условиях перехода к новой форме постиндустриального общества, где доминирующей 
ценностью, экономической и ресурсной, становится «знание» как таковое, университеты должны 
занимать место локомотива социально-экономического развития стран. Так, согласно мнению 
авторитетных исследователей таких как Гейдер (1993),  Кларк (2006), Салми (2009), главным 
двигателем инновационного развития стран в современных условиях становится создание 
конкурентоспособных университетов, способных аккумулировать и приумножать собственный и 
общенациональный интеллектуальный потенциал, а также способствовать системной интеграции 
образования, науки и трансфера технологий в производства [6]. 

С другой стороны, многие авторы отмечают тот факт что на сегодняшний день, университетское 
образование переживает кризис, вызванный различными экономическими, социальными, 
культурными, демографическими и собственно образовательными факторами [5]. Признаками 
кризиса университетов связан в первую очередь с тем что знания полученные на протяжение 
университетского образования уже не способны гарантировать своему обладателю конкурентные 
преимущества на рынке труда в силу динамичных изменений технологии и потока информации. В то 
же время,  неспособность университетов реагировать быстро на требования рынка труда привела к 
появлению жесткой конкуренции со стороны неформального и информального образования, то что 
в свою очередь привело к полемике относительно актуальности и важности знаний полученных в 
ВУЗ-ах. В таких условиях некоторые авторы предвещают сокращение числа университетов на 50% 
в следующие 10-15 лет [1], другие же говорят об исчезновении университетского образования как 
такового к 2050 году. 

Рассматривая факторы определяющие кризисное состояние современных университетов, Клячко 
и Мау [5], отмечают что факторы подталкивающие университетское образование к кризису, в то 
же время могут послужить толчком для их модернизации. Так технологический динамизм сделал 
образование взрослых постоянной и непреложной потребностью, а необходимость постоянного 
переобучения изменяет подход к образованию как к формальной и упорядоченной системе. Однако, 
в большинстве случаев университеты не в состояние быстро реагировать на новые потребности в 
обучении, что привело к резкому росту конкуренции со стороны неформального образования. Таким 
образом, университеты обладающие традициями, опытом и огромным потенциалом стали терять 
конкурентную борьбу в пользу новых игроков на рынке образовательных услуг. 

Учитывая требования новой реальности, университеты должны трансформироваться, при этом 
непрерывное образование должно быть в центре внимания стратегий нацеленных на  трансформации 
университетов. Важность данного направления подчеркнута множеством стратегических документов 
принятых на институциональном, государственном и межгосударственном уровнях. Так, в Хартии 
европейских университетов по обучению на протяжении всей жизни (2008), излагаются 10 
обязательств университетов и правительства нацеленных на развитие обучения на протяжении всей 
жизни [1]. Десять лет спустя, эта фундаментальная тема освещена в целях ООН в области устойчивого 
развития, в которых содержится призыв к миру обеспечить инклюзивное и качественное образование 
для всех и содействовать обучению на протяжении всей жизни.

Сами университеты, осознавая важность образования на протяжении жизни, стали переосмыслить 
свою миссию. Так, в документе Lifelong Learning in the 21st Century [4], подписанным президентами 
5-ти крупных университетов стран северной Европы, отмечается что, несмотря на то, что высшее 
образование в целом не может дать достаточно инструментов для карьеры на протяжении жизни, 
оно может сформировать основу для эффективного обучения в течение всей жизни. Важность 
высшего образования возрастет, если подчеркнуть необходимость непрерывного обучения. Таким 
образом, стремясь сохранить свои позиции на рынке образовательных услуг, университеты должны 
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пересмотреть всю свою деятельность сквозь призму непрерывного образования, превращаясь в 
партнера на протяжении всей жизни для целевой аудитории. 

Исходя из соображения партнерства на протяжении жизни и специфики потребностей в 
образовании разных категорий людей, университеты стали развивать новые программы, в то же 
время пересмотрели условия доступа к предложенным образовательным продуктам. На протяжении 
последних лет можно наблюдать тенденции открытия университетских курсов для любых желающих, 
используя для этого онлайн платформы MOOC (massive open online courses). Так, еще в 2011 году 
Гарвард и Массачусетский технологический институт объявили о новом образовательном онлайн 
проекте под названием edX.  Данный проект предполагал доступность онлайн-версии университетских 
курсов неограниченному числу абитуриентов по всему миру [1]. На сегодняшний день, все большее 
число университетов в мире следуют их примеру. Таким образом, изменение условий, в которых 
университеты осуществляют свою деятельность, определило диверсификацию образовательных 
предложений, дополняя традиционное образование программами непрерывного образования. Более 
того, учитывая тот факт что, знания и навыки могут быть получены за пределами университета, т.е. путем 
неформального и информильного образования, университеты стали признавать и сертифицировать 
данные знания, трансформируя, таким образом, игроков неформального образования из конкурента 
в партнера. 

Если университеты развитых стран осознали значимость непрерывного  образования и уже более 
одного десятилетия работают в направления адаптации образовательных процессов к новым реалиям, 
в странах постсоветского пространства концепция непрерывного образования хоть и знакома давно, 
чаще всего, университеты отводят данному виду образования второстепенное значение. Во многих 
случаях, непрерывное образование полностью игнорируются, университеты данного региона будучи 
нацелены, исключительно, на развитие программ традиционного образования. 

Такое поведение университетов объясняется, с одной стороны, тем что рынок образовательных 
услуг имеет не столь длительную историю развития, следовательно, образовательные учреждения 
не имеют способность работать на требования рынка и быстро реагировать на новые реалии, с 
другой же стороны, отставание экономики данного региона, тормозит процесс осознания важности 
института образования для развития общества,  в целом, и отдельного субъекта, в частности. В то же 
время, появление дефицита кадров за последние годы заставило частный сектор осознать ценность 
образования, в том числе непрерывного, а университеты, под давлением демографических факторов 
и процессов глобализации, стали задуматься о непрерывном образовании как об альтернативном 
направлении использования накопленного потенциала. 

Для того чтобы быстро осуществить трансформацию университетов постсоветского пространства 
и подготовить к переходу к новой парадигмы университетского образования, согласно которой, 
базовое образование формирует основу для образования на протяжении жизни, необходимо 
изучить и перенять опыт университетов развитых стран. В этом смысле серьезную поддержку может 
оказать европейская программа ERASMUS+, в рамках которой  финансируются множество проектов 
нацеленных на повышения потенциала высшего образования. В рамках данной программы, в 2018 
году получил финансирование проект Towards European university lifelong learning model in Moldova 
- COMPASS, номер: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Координация данного проекта осуществляется Академией Экономических Знаний Молдовы, 
совместно с EUCEN (Ассоциация Непрерывного Образования Европейских Университетов). Работа 
консорциума проекта нацелена на реализацию реформ на национальном и институциональном 
уровнях к концу 2021 года. Основными задачами консорциума являются: 1. продвигать и укреплять 
культуру университетского непрерывного образования в Молдове и формировать национальный 
консенсус ключевых участников по вопросам его развития; 2. разработать и продвинуть национальную 
законодательную базу и стимулировать законодательные изменения в сфере непрерывного 
образования; 3. разработать институциональные стратегий, планы действий и регламенты, 
необходимые для проведения реформ непрерывного образования; 4. укрепить институциональный 
потенциал университетов для эффективного и действенного осуществления реформы непрерывного 
образования. Более подробно о целях и результатах проекта можно прочитать на сайте проекта: 
compass-project.md. 

Для лучшего понимания того как можно достичь поставленные цели, в самом начале проекта 
было проведено исследование, при участии менеджмента и преподавательского состава 10 
университетов Молдовы. Результаты исследования показали, что во всех университетах количество 
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бенефициаров непрерывного образования составляет от 5 до 30% относительно числа студентов 
традиционного образования и 20-30% преподавателей участвуют в преподавание программ 
непрерывного образования. В то же время, основным источником финансирования данных программ 
это государственное финансирование (чаще всего финансируется курсы повышения квалификации, 
необходимые для работы в государственных организациях) а на втором месте находится 
финансирование, полученное за счет оплаты частных лиц. Данная ситуация указывает на то, что 
у университетов нет достаточного опыта привлечения  частных клиентов на платные программы 
непрерывного образования и почти полностью отсутствует опыт работы с корпоративными 
клиентами.  

Блок вопросов касающихся менеджмента образовательных процессов, указал на то, что 
только в трех из десяти университетах существуют внутренние документы, структуры касающихся 
предоставления услуг непрерывного образования, в пяти университетах данные документы 
находятся в стадии разработки, а в двух они полностью отсутствуют. В то же время,  представители 
университетов считают, что развитие программ непрерывного образования принесут разнообразные 
преимущества университетам. Так, с точки зрения респондентов, непрерывное образование, является, 
в первую очередь, каналом улучшения имиджа и престижа учебного заведения, прямо и косвенно 
привлекая новые группы бенефициаров образовательных услуг. В то же время, развитие программ 
непрерывного образования позволят диверсифицировать источники финансирования университетов. 
С точки зрения респондентов, хотя политики и стратегии непрерывного образования не являются 
ключевыми для университетов, все же они будут способствовать увеличения конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг.

Также, респонденты считают что отсутствие партнерств с бизнесом, низкий уровень государственного 
финансирования и недоразвитое законодательство, тормозят развитие университетского 
непрерывного образования. Другим важным барьером в развитие университетского непрерывного 
образования является низкая заинтересованность академического состава в разработке и 
продвижении новых программ. 

С точки зрения европейских экспертов, отсутствие мотивации персонала к развитию программ 
непрерывного образования может сократить до минимума эффекты от институциональных реформ, 
предусмотренных проектом. По этому, одним из главных вызовов координаторов проекта стала 
формирование рабочих групп, которые будут непосредственно вовлечены в разработке регулирующих 
документов, как на институциональном, так и национальном уровнях. Участие преподавательского 
состава в разработке документов дает двоякий результат: с одной стороны разработанные документы 
учитывают интересы и видение субъектов вовлеченных в разработку образовательных продуктов, с 
другой стороны, снижает уровень отрицания, необходимости продвижения реформы непрерывного 
образования, со стороны преподавательского состава. 

Для развития потенциала необходимого для проведения и поддержания реформ, проектом 
предусмотрены создание специализированных центров, основными задачами которых являются 
оказание технической поддержки преподавателям в развитие, аккредитации и продвижение новых 
курсов. На протяжении проекта преподавательский состав молдавских университетов получит 
поддержку от европейских экспертов в создание и пилотирование первых программ непрерывного 
образования. По условиям проекта, до завершения проекта, в каждом университете - партнер 
будут разработаны  и пилотированы как минимум две программы непрерывного образования, с 
применением  методологии предложенной европейскими наставниками. 

Для того чтобы университеты смогли осуществить институциональную реформу в 
области непрерывного образования, необходимо иметь законодательную базу, которая будет 
благоприятствовать развитию. Для решения данной проблемы, в рамках проекта предусмотрена 
разработка стратегических документов и законодательных актов, необходимых для развития 
университетского непрерывного образования. Под руководством Министерства Образования 
сформирована группа, работающая над данными документами. В группу входят как представители 
университетов, так и представители других игроков рынка образовательных услуг. Важную роль в 
процессе разработки стратегии и законодательных актов играют эксперты из европейских стран. 
Участие экспертов в рабочих группах, позволяет быстрее адаптироваться к специфике организации 
образования на протяжении жизни. 

Работа в рамках данного проекта показала, что как менеджмент, так и преподавательский 
состав осознает важность развития непрерывного образования для университета. Однако, по 
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сегодняшний день, доминирует мнение, что непрерывное образование может выполнять лишь 
роль дополнительного источника дохода, как для университета, так и для преподавателя. Опыт же 
развитых стран показывает, что процесс трансформации университетов значительно ускоряется лишь 
в условиях изменения видения менеджмента относительно соотношения базовое – непрерывное 
образование. 

Даже если кризис вызванный пандемией COVID-19, застав университеты врасплох, заставил 
менеджмент и преподавательский состав переосмыслить роль университета, преподавателя в 
образовательных процессах, трансформационные процессы в университетах не столь динамичны 
как того требует современное общество. 
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БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫНДА ЖОО ПОЗИЦИЯЛАРЫН НЫҒАЙТУДАҒЫ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ РӨЛІ
THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION IN STRENGTHENING THE POSITIONS OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Аннотация. Мақалада білім қоғамындағы университеттер үшін үздіксіз білім беру рөлі қарастырылады. 
Дағдарыс жағдайында және қоғам тарапынан университеттік білім беруге сенімсіздіктің өсуі жағдайында 
үздіксіз білім беру бағдарламаларының дамуы университеттердің жаңа жағдайға бейімделуіне себепкер 
болатын бағыт болып табылады. ERASMUS+, COMPASS жобасына қатысатын молдовалық университеттердегі 
реформаны талдауға ерекше назар аударылған.

Түйін сөздер: үздіксіз білім беру, университеттер дағдарысы, үздіксіз білім беру реформалары, 
университеттердің бәсекеге қабілеттілігі.

Аннотация. В статье рассматривается роль непрерывного образования для университетов в обществе 
знаний. В условиях кризиса и роста уровня недоверия к университетскому образованию со стороны общества, 
развитие программ непрерывное образования является тем направлением, которое будет способствовать 
адаптации университетов к новым реалиям. Особое внимание уделяется анализу реформ,  которым 
подвергаются молдавские университеты, участвующие в проекте ERASMUS+, COMPASS1. 

Ключевые слова: непрерывное образование, кризис университетов, реформы непрерывного образования, 
конкурентоспособность университетов.

Abstract. The article discusses the role of continuing education for universities in the knowledge society. In the 
period of universities crisis and in increasing level of public distrust of university education, the development of 
continuing education programs is the direction that will help universities to adapt to the new realities. Particular 
attention is paid to the analysis of reforms that the Moldavian universities participating in the ERASMUS +, 
COMPASS project are undergoing.

Key words: lifelong education, crisis of universities, lifelong learning reforms, university competitiveness. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

С.Г. Головина, Л.Н. Смирнова

В последние годы всё большую актуальность приобретают проблемы, связанные с развитием 
сельских территорий как в России, так и в других странах. Ключевым фактором в их решении, 
согласно результатам многих социально-экономических исследований, становится человеческий 
капитал, релевантность количества, структуры и качества которого обеспечивает (1) эффективное 
использование имеющегося в границах сельских территорий ресурсного потенциала, (2) подъём 
сельской экономики и гармоничное развитие территорий и сообществ, (3) инновационное развитие 
того или иного региона, его конкурентоспособность, (4) благоприятные социальные и экологические 
условия для жизнедеятельности проживающего населения. Однако, улучшение человеческого 
капитала сельских территорий невозможно без формирования адекватной новым реалиям и 
требованиям системы образования, одним из основных постулатов которой в условиях современных 
внутренних и внешних вызовов (научные и технические новшества, глобализация, нестабильная 
политическая обстановка, техносферные аномалии, биологические угрозы) является непрерывность 
(«образование через всю жизнь»).

Авторы научного термина “человеческий капитал” (Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минцер, Л. Туроу), 
основавшие, по сути, теорию человеческого капитала как особое направление экономической науки, 
идентифицируют совокупность знаний, умений, навыков, способностей (которые сотрудник приносит 
в компанию) как одну из разновидностей капитала [1, 2]. Аргументируется это тем, что человеческий 
капитал (как и всякий другой) является результатом инвестиций (в образование, профессиональную 
подготовку), детерминирующих в итоге повышение объёмов производства товаров и услуг 
(улучшение их качественных показателей), рост индивидуальных доходов, получение иных частных 
и общественных выгод [3]. Подчёркивая зависимость благосостояния людей не от земли и техники, а 
главным образом от специализированных знаний, классики данного подхода считают образование 
неотъемлемой частью жизни человека, источником формирования и развития его персональных 
качеств, используемых людьми в их жизнедеятельности [4]. 

Уточняя взгляды учёных на роль человеческого капитала в целом и образования в частности, 
отметим, что Т. Шульц, к примеру, специфицирует место образования в контенте человеческого 
капитала и его значимость в обществе следующим образом: 1) рабочие инвестируют в образование, 
знания и навыки, рассчитывая на повышение заработной платы в связи с более высокими 
профессиональными характеристиками; 2) финансовые вложения в образование позволяют 
работникам не только удовлетворять свои насущные потребности, но и, извлекая добавленную 
стоимость, продолжать дальнейшее инвестирование в улучшение своего человеческого капитала 
и, безусловно, качества жизни; 3) инвестиции с целью развития образования и профессионализма 
сотрудников осуществляют также компании, осознавая, что отдача от них будет более существенной 
по сравнению с вложениями [1]. В свою очередь, развивая теорию человеческого капитала, Г. Беккер 
научно доказывает, что образование и профессиональная подготовка значительно повышают 
производительность труда работника, обеспечивая его ценными знаниями и навыками, хотя, конечно 
же, размер будущих доходов может зависеть и от других факторов (здоровье, продолжительность 
жизни  и многие другие) [2]. 

В целом, уделяя основное внимание человеческому капиталу (в том числе и интегрированному 
с другими формами капитала), учёные особо подчёркивают высокую значимость образования, а 
следовательно, и государственной политики в данной сфере для долгосрочного экономического 
роста и динамичного развития общества [5, 6]. Руководствуясь этим научным подходом и 
результатами его практического применения, государство вкладывает определённые средства в 
данную отрасль экономики, совершенствуя систему образования таким образом, чтобы её продукты 
(носители человеческого капитала, прежде всего) обладали качествами, соответствующими 
преференциям индивидуумов, критериям работодателей, общественным приоритетам. Тем 
не менее, в настоящее время на всех уровнях (международном, федеральном, региональном) 
продолжаются научные и политические дискуссии по вопросам (1) сложившейся асимметрии между 
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темпами развития научно-технического прогресса и динамикой изменений в сфере образования 
и профессиональной подготовки, (2) установившегося несоответствия имеющегося в границах 
территорий (регионов, стран) человеческого капитала требованиям, предъявляемым к нему со 
стороны экономики и общества, главным образом представителей бизнеса. По их мнению, дефицит 
компетентных работников препятствует внедрению новых высокопроизводительных технологий и, 
как следствие, сказывается на успехе функционирования как крупных промышленных предприятий 
(и соответствующих урбанизированных территорий), так и небольших сельскохозяйственных 
организаций (и прилегающих к ним сельских территорий).

В глобальном же плане значимой проблемой становится сложившаяся в тот или иной момент 
времени несогласованность между спросом и предложением на человеческий капитал (знания, 
умения, навыки) на уровне отдельных (отраслевых) рынков труда, в масштабах конкретных субъектов, 
в границах национальной экономики в целом. При этом в рыночных условиях (когда спрос и 
предложение должны уравновешиваться посредством механизма цен) диспропорции приобретают 
всё более острый характер, а теоретический алгоритм работы классического рынка в данном его 
сегменте (рынок труда) проявляет высокую инертность и «неповоротливость». Как итог, уровень 
образования далеко не всегда коррелирует с доходом, а экономика сталкивается одновременно и с 
безработицей, и с отсутствием специалистов определённых профессий (категорий), что обусловлено 
(помимо демографических процессов) либо недостаточным образованием (низким уровнем 
формируемых компетенций), либо его чрезмерностью (невостребованными уникальными знаниями 
и другими атрибутами человеческого капитала).

Что касается проблемы дефицита рабочей силы, то некоторые учёные связывают её с такими 
негативными обстоятельствами, как (1) старение населения во многих (особенно развитых) странах, 
(2) снижение темпов роста трудоспособного населения, (3) наступление определённых фаз делового 
цикла (оживление, подъём), когда стремительно растущая экономика предполагает адекватную 
экспансию рабочей силы, (4) переход научно-технического прогресса в принципиально новое 
качество, требующее соответствующих особенностей человеческого капитала, (5) формирование 
новой (под действием различных вызовов) структуры экономики, с которой сложившаяся композиция 
человеческого капитала вступает в заметный резонанс [7]. Решением же этой проблемы могла 
бы стать ответная (столь же стремительная) трансформация системы образования, учитывающая 
все происходящие в экономике и обществе изменения. Однако на основании ретроспективных 
исследований и практического опыта можно заключить, что образовательные реформы происходят с 
существенным лагом, сдерживая, таким образом, положительные изменения в контенте человеческого 
капитала. 

В формировании человеческого капитала востребованного качества значение имеют все уровни 
образования, к примеру, в России – это общее образование, профессиональное образование, 
дополнительное образование, профессиональное обучение. Как показывают результаты исследования 
и многолетний опыт работы в сфере высшей школы, претензии со стороны предпринимателей 
(работодателей) предъявляются к качеству образования в целом. Так, неудовлетворённость общим 
образованием аргументируется отсутствием у выпускников школ тех базовых навыков, которые 
необходимы для выполнения работ, не требующих специальной профессиональной подготовки. 
По мнению работодателей, современные государственные стандарты, охватывая множество 
компетенций (большая часть которых остаётся невостребованной), не гарантируют успешного 
трудоустройства юношей и девушек непосредственно после получения общего образования.

Следующий фокус претензий направлен на содержание среднего профессионального 
образования, ослабленного во многих странах в угоду подготовки «белых воротничков». По сути, 
процессы автоматизации и роботизации многих отраслей экономики сдерживаются нехваткой 
специалистов именно рабочих профессий, для восполнения которых имеют место проблемы как с 
точки зрения процедур подготовки (требуется время, соответствующая материальная база и т.д.), так 
и с точки зрения менталитета (предпочитаются административные и управленческие должности).

В сфере высшего образования на фоне дефицита в регионах (в том числе сельских) широкого 
перечня узких специалистов (врачей, учителей, агрономов и т.д.) создаётся иллюзия недостаточного 
образования проживающего на той или иной территории населения. Однако для современной науки 
и практики (наряду с недостатком профессионалов и низким уровнем квалификации сотрудников) 
более значимой является противоположная проблема – избыточное (чрезмерное) образование, 
отдача от которого для отдельных работников, имеющих более высокий (относительно требуемого 
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для выполнения поставленных задач) уровень подготовки, не соответствует сформировавшимся 
ожиданиям. В результате, потери на индивидуальном уровне измеряются неэффективными затратами 
индивида в ходе обучения, на уровне компании – необходимостью (под давлением работника) 
платить более высокую заработную плату (причём не за сложность и качество выполненной работы, 
а за формальную квалификацию работника), на уровне общества – расходами на образование, 
которое, по сути, оказывается невостребованным. 

Обратим внимание, что проявлением чрезмерного образования является не столько наличие 
специалистов с уникальной (на данный момент невостребованной) подготовкой, сколько 
утвердившаяся в мировой практике (включая Россию) ситуация, когда большинство выпускников 
школ, пользуясь широкой доступностью высшего образования (наличие большого числа 
бюджетных мест, низкие требования к поступающим в случае коммерческого обучения), стремятся 
к его обязательному получению, не обладая при этом необходимым потенциалом. Приходя же 
на производство с дипломами о высшем образовании, выпускники вузов ожидают выгодных 
предложений (престижной должности, высокой заработной платы), не всегда соответствуя при 
этом востребованным квалификационным характеристикам, что оборачивается в итоге, во-первых, 
частными издержками (напрасные индивидуальные затраты времени и средств на обучение, 
моральная и материальная неудовлетворённость), во-вторых, общественными издержками 
(неоправданные государственные расходы на образование тех, кто не занимает рабочие места 
в соответствии с полученным образованием). В ответ на сложившиеся обстоятельства эффекты 
чрезмерного образования (излишней квалификации) изучаются представителями различных 
научных дисциплин и направлений на протяжении нескольких последних десятилетий [8], причём в 
качестве отрицательных особо выделяются такие следствия, как (1) неудовлетворённость работников, 
(2) их нежелание инвестировать средства в дальнейшее профессиональное и личностное развитие, 
(3) недовольство работодателей, вынужденных повышать заработную плату за невостребованные 
(хотя возможно и уникальные) знания, умения и навыки, (4) разочарование общества сложившимся 
расхождением между сформировавшейся (в том числе за счёт финансируемого из налогов 
образования) структурой человеческого капитала и его востребованностью экономикой.

Важной составляющей современного непрерывного образования является дополнительное 
образование, призванное в благоприятных условиях (в том числе при хорошей организации) 
корректировать «провалы» рынка, вызванные и состоянием экономики, и состоянием системы 
образования в целом. Безусловно, идеальной для работодателей является ситуация, когда 
соискатели приходят в компанию ровно с тем количеством компетенций, которое необходимо для 
выполнения определённых задач, не требуя при этом дополнительного обучения. С позиции бизнеса 
обязательства в отношении дополнительного образования специалистов, повышения квалификации 
и переобучения необходимо возлагать (1) на государственные образовательные институты, которые 
должны не только готовить выпускников с востребованными компетенциями, но и предоставлять 
им возможности для повышения образовательного уровня и дальнейшего обучения, (2) на самих 
работников, которые более всего заинтересованы в развитии своего человеческого капитала для 
успешной карьеры и роста доходов. 

Имеет место и другая точка зрения, согласно которой задача адаптации компетенций 
работников (и других аспектов человеческого капитала) к новым требованиям производства даже 
концептуально должна быть адресована непосредственно работодателю. Используя рабочую 
силу, именно он обязан обучать и развивать сотрудников в течение всего периода их занятости, 
удовлетворяя специфические (быстро меняющиеся) потребности производства в знаниях, умениях, 
навыках. Наука и практика имеет тому всеобъемлющую аргументацию: 1) далеко не все работники 
имеют финансовые возможности инвестировать в будущие (рискованные) доходы; 2) требования 
работодателей могут быть настолько специфичными, что только они могут организовать обучение в 
соответствии с производственной необходимостью; 3) многие навыки легче и дешевле освоить на 
рабочем месте с помощью современных технологий обучения. И всё же, анализируя возможности 
получения образования жителями сельских территорий, занятых в аграрном производстве, отметим, 
что лишь каждый десятый специалист приобретает какие-либо новые профессиональные навыки 
по инициативе работодателя, хотя руководители хозяйств в ходе проведённых опросов постоянно 
высказывают претензии к первоначальной подготовке кадров [9].

Как итог, слабое планирование в государственном образовании и негибкость в деятельности 
коммерческих образовательных структур становятся главными причинами существенных 
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диспропорций в структуре подготовки кадров, выраженных, например, в эпоху перехода к рыночной 
экономике, с одной стороны, насыщенностью (в сельской местности в том числе) экономистами и 
юристами, с другой – значительным дефицитом инженеров, агрономов, учителей, врачей. Кроме 
того, многие выпускники вузов (согласно опросу) вообще не планируют работать по полученной 
профессии, так как выбор ими вуза или специальности не был целенаправленным. Для аграрных 
вузов, осуществляющих подготовку специалистов для сельского хозяйства и мест его размещения 
(сельских территорий), данная проблема особенно актуальна, так как лишь 25 % выпускников 
трудоустраиваются согласно полученной квалификации, в то время как в сёлах имеются (на протяжении 
ряда лет) вакансии агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей и так далее. По результатам 
опроса выпускников свой выбор обучаться в сельскохозяйственных высших учебных заведениях 
большинство из них (особенно выходцев из сельских семей) связывают не с потребностью трудиться 
в сельском хозяйстве, а главным образом с определёнными социально-экономическими условиями 
(удобство расположения вуза, невысокая плата за обучение, низкие затраты на проживание, 
приемлемый проходной балл, ограниченные доходы родителей). Кроме того, не все выпускники 
аграрных вузов (в Курганской ГСХА их число составляет примерно 71 %) соглашаются занимать 
вакантные должности с предлагаемой работодателями зарплатой, а большинство руководителей 
хозяйств не готовы её повышать. 

Особо отметим, что для классической рыночной модели образования не характерны такие 
явления, как дефицит и избыток рабочей силы. Теоретически равновесие складывается по 
известному алгоритму, когда работодатели (1)  нанимают на работу тех, чьи ожидания относительно 
заработной платы (при идентичности требуемых и располагаемых компетенций) не превышают 
уровень, заявленный компанией, (2) повышают заработную плату в том случае, когда необходимо 
привлечь более компетентных кандидатов, (3) вводят новшества и внедряют более эффективные 
методы работы, соответствующие квалификации сотрудников, (4) заменяют часть технологических 
операций, выполняемых рабочими (человеческим капиталом), на процессы, реализуемые 
техническими средствами (физическим капиталом). Безусловно, системы образования многих стран 
перманентно адаптируются и пытаются соответствовать именно этому алгоритму. В то же время 
учёные, исследуя причины дисбаланса на рынке труда, объясняют их (1) неэластичностью заработной 
платы (более того, её замораживанием в экстраординарные периоды), (2) несвойственными рынку 
(опять же вызванными какими-либо потрясениями и уникальными обстоятельства) ограничениями 
на мобильность рабочей силы, (3) специфическими сельскими условиями, (4) экономическими 
кризисами, (5) природными катастрофами, (6) эпидемиями и пандемиями. В результате, каждая из 
выделенных причин в той или иной мере детерминирует определённые реформы в образовании.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что основную проблему сферы образования учёные 
и практики сводят к тому, что действующая образовательная система в совершенно новой 
институциональной среде готовит «специалистов прошлого», обеспечивая их устаревшими 
(неэффективными) интеллектуальными инструментами, «отправляя на работу, которой к окончанию 
обучения практически не существует» [10]. Именно этим фактом объясняется, во-первых, высокий 
процент безработных, во-вторых, неудовлетворённость бизнеса качеством доступного ему 
человеческого капитала. В связи с этим всё большую актуальность приобретают фундаментальные 
исследования возможных траекторий развития образования, определяющие для политиков и 
практиков концептуальные основания реформ, направленных на развитие человеческого капитала 
востребованного качества.

Так, в отношении общего образования необходимо фокусироваться на формировании 
базовых навыков, востребованных в любых сферах, и, безусловно, на воспитании у молодёжи 
особых, важных для общества и бизнеса, личностных качеств. В условиях перехода экономики в 
принципиально новое состояние (экономика знания) особую ценность приобретают трудолюбие и 
добросовестность, критическое мышление и креативность, умение работать в команде и принимать 
решения. Всесторонне поощряются и мотивируются предприимчивость, самообучаемость, лидерские 
качества, коммуникативность. Для совершенствования всех этих навыков, а следовательно, 
повышения возможностей дальнейшего (после окончания школы) трудоустройства или успешного 
профессионального обучения целесообразно (1) повышать качество образования, (2) развивать 
особые механизмы (институты) сближения общеобразовательных школ (учащихся) и бизнес-
организаций (работодателей). На практике это означает поощрение наставничества, ученичества, 
разработку и реализацию кооперативных программ, организацию стажировок и других мероприятий, 
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помогающих школьникам увидеть практическую ценность их обучения. 
Что касается профессионального образования (высшего, прежде всего), то для него (как в 

академическом, так и практическом аспектах) также не менее значимы происходящие всеобъемлющие 
трансформации. С одной стороны, существенные изменения наблюдаются в управлении, организации 
и содержании функционирования вузов в связи с их очевидной ориентацией на научные исследования 
и опытно-конструкторскую деятельность. С другой стороны, структура и содержание подготовки 
выпускников во многом определяется практическими преференциями бизнеса, предъявляющего 
к его участникам не столько академические, сколько профессиональные претензии. Так, опрос 
менеджеров по найму, проведённый американскими учёными ещё в 2011 году, показал, что из 15 
атрибутов, перечисленных в качестве важных для успеха деятельности организаций, на последних 
позициях оказались академические знания, умения и навыки, а на первый план вышли сугубо 
прикладные компетенции [10]. 

Безусловно, главным фактором, определяющим и структурирующим перечень востребованных 
специальностей, является научно-технический прогресс, который генерирует новые отрасли 
экономики (новые виды работ) и действует как драйвер «естественного отбора» в перечне 
востребованных квалификаций. Именно в русле данных процессов (цифровизация экономики, 
роботизация производства, внедрение искусственного интеллекта) и в ходе внедрения новых 
технологий (информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии, биомедицинские 
технологии жизнеобеспечения и защиты человека, технологии новых и возобновляемых источников 
энергии и др.) появляются принципиально новые квалификации и специальности, вытесняя с рынка 
труда недавно востребованные и популярные. К примеру, сегодня (при недостатке различных узких 
профессионалов) практически каждая отрасль ощущает острую нехватку IT-специалистов, в связи 
с чем требуется, во-первых, расширение подготовки кадров с такой квалификаций, во-вторых, 
создание особых условий их труда. Для сельских территорий эта проблема особенно сложна, но 
и в то же время актуальна. По сути, виртуальные технологии становятся реальностью аграрного 
производства, а создание условий жизнедеятельности для IT-специалистов (в том числе достойная 
оплата их труда) по силам в основном успешно развивающимся хозяйствам.

Дополнительному образованию в сложившейся (флуктуирующей, иногда турбулентно меняющейся) 
среде также придаётся особая значимость. Фактически, должным образом организованное 
функционирование именно этого элемента системы образования способно скорректировать многие 
недостатки (диспропорции, асимметрию относительно реальной экономики) образовательного 
процесса в целом. Непосредственно путём дополнительного обучения, переквалификации, 
комплементарной профессиональной подготовки создаются возможности (1) получить 
востребованного специалиста для бизнеса, (2) реализовать свои желания, способности и таланты для 
каждого члена общества, в связи с чем заинтересованность в развитии дополнительного образования 
должны иметь как работодатели, так и сами сотрудники. Более того, идентификация инвестиций 
в человеческие ресурсы в качестве важнейшего условия перехода к высокопроизводительным 
технологиям, требующим уникальных навыков, – задача и отечественного бизнеса (включая 
аграрный), и государственной системы образования. Для индивидуума же обучение в процессе жизни 
является как условием карьерного роста (получения более высоких доходов), так и альтернативным 
механизмом самореализации, (морального удовлетворения, развития персональных способностей 
и преференций). Причём, определяя направления, инструменты, средства и результаты обучения, 
система дополнительного образования должна принимать в расчёт весь спектр специфицированных 
в исследовании целей, участников и возможностей. Кроме того, институты, предлагающие эти услуги, 
должны быть самыми различными – университеты, государственные службы (экстеншен, к примеру), 
частные специалисты (обладатели исключительными знаниями, навыками) и другие.

В заключение отметим, что обозначенная в работе проблема дисгармонии компетенций 
(несовпадение компетенций, предлагаемых при трудоустройстве выпускниками образовательных 
учреждений, с компетенциями, востребованными экономикой в конкретный период времени) 
является объектом междисциплинарных исследований на протяжении уже нескольких десятилетий 
(в последние годы это особенно актуально для российской практики). Известный слоган «забудь 
всё, чему учили в вузе», диктуемый выпускнику в момент поступления на работу, наглядно 
демонстрирует укоренившуюся в современной реальности и общественном сознании проблему 
современного образования. Обобщая вышеизложенное, следует констатировать несколько 
важных выводов относительно перспективных направлений развития непрерывного образования 
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как с точки зрения его содержания, так и с позиции его институционализации, в частности: 1) в 
эпоху стремительных технических и технологических перемен задача оптимизации предложения 
(количества и качества) образовательных услуг решаема, но при условии совместных усилий 
государства, бизнеса, населения; 2) в ходе совершенствования системы образования необходимо 
одновременно учитывать глобализацию всех сфер общественной жизни, индивидуализацию бизнес-
процессов и персонализацию жизнедеятельности индивидуумов (их потенциала и преференций); 3) 
сложившаяся система образования, основанная на всеобщей доступности и массовости, исчерпала 
себя, обусловив низкую эффективность инвестиций в данную сферу и со стороны государства, и со 
стороны обучающихся, следовательно, изменения во всех без исключения элементах образовательной 
системы целесообразны и неизбежны; 4) имеющие место новые явления (цифровизация экономики, 
распространение искусственного интеллекта, открытие новых видов ресурсов и т.д.) существенно 
меняют структуру спроса на рынке труда, а потому и система образования должна кардинально 
модифицировать свою материальную базу, методы и результаты обучения; 5) так как значимое влияние 
на содержание образовательных реформ оказывают наблюдаемые в мире флуктуации в политике, 
экономике, экологии, необходима максимальная гибкость системы образования и радикальные 
изменения её элементов (уточнение актуальных направлений обучения, корректировка требований 
к содержанию подготовки специалистов, внедрение эффективных инструментов и форм обучения 
и др.); 6) оптимизация структуры и качества подготовки специалистов (а следовательно, решение 
проблем «недостатка компетенций» и «чрезмерного образования») в сложившихся условиях среды 
невозможна без гармоничной инкорпорации в систему образования современных бизнес-структур 
(работодателей), а потому дуальность образования, в результате чего классические образовательные 
институты и бизнес-компании распределяют функции подготовки специалистов всех уровней между 
собой, становится реальностью. В итоге, реформирование всей образовательной системы с учётом 
обозначенных направлений способно обеспечить качественное обучение на протяжении всей 
жизни, формируя человеческий капитал с востребованными обществом характеристиками.
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫҢ АДАМИ КАПИТАЛЫН ДАМЫТУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ
CONTINUOUS EDUCATION AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF RURAL 

TERRITORIES
 

Аннотация. Мақалада еліміздің экономикасын, соның ішінде қажетті сападағы ауылдық, адами капиталды 
қамтамасыз етпейтін үздіксіз білім беру жүйесінің жай-күйіне қатысты тұжырымдамалық идеялар баяндалады. 
Ғылыми әдебиеттерді талдау және ғалымдар мен практиктердің осы мәселеге қатысты әртүрлі көзқарастарын 
жинақтау негізінде біріншіден, еңбек нарығында қалыптасқан сәйкессіздіктің (орын алып отырған, бір тараптан 
– жұмыссыздық және екінші жағынан – мамандардың жетіспеушілігі құбылыстары) және білім берудің 
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барлық түрлерінің (жалпы, кәсіптік, қосымша) институционалдық құрылымдарының тиімсіз қызметінің кейбір 
себептері анықталды, екіншіден, іске асыру ауылдық аумақтарды біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз 
ететін білім беру реформаларының негізгі бағыттары сараланды.

Түйін сөздер: ауылдық аумақтар, адами капитал, үздіксіз білім беру, еңбек нарығы, құзырет үйлесімсіздігі, 
реформа.

Аннотация. В статье излагаются концептуальные идеи состояния системы непрерывного образования, 
не обеспечивающей в должной мере экономику страны, в том числе сельскую, человеческим капиталом 
востребованного качества. На основе анализа научной литературы и обобщения различных точек зрения 
учёных и практиков на данную проблему выявлены некоторые причины сложившихся на рынке труда 
диспропорций (имеют место явления безработицы, с одной стороны, и нехватка специалистов – с другой) 
и не вполне эффективной деятельности институциональных структур всех видов образования (общее, 
профессиональное, дополнительное), а также специфицированы основные направления образовательных 
реформ, реализация которых обеспечит сельские территории высококвалифицированными кадрами. 

Ключевые слова: сельские территории, человеческий капитал, непрерывное образование, рынок труда, 
дисбаланс компетенций, реформа.

Abstract. The article presents some conceptual ideas concerning the state of lifelong education, which now 
does not adequately provide the economy of the country, including rural, with human capital of demanded quality. 
На основании анализа научной литературы и обобщения различных точек зрения учёных и практиков на 
данную проблему, во-первых, выявлены некоторые причины сложившихся на рынке труда диспропорций 
(имеют место явления безработицы, с одной стороны, и нехватка специалистов – с другой) и не вполне 
эффективной деятельности институциональных структур всех видов образования (общее, профессиональное, 
дополнительное), во-вторых, специфицированы основные направления образовательных реформ, реализация 
которых обеспечит сельские территории высококвалифицированными кадрами. Based on the analysis of 
scientific literature and the generalization of scientists and practitioners various points of view of this problem, 
firstly, some reasons for the imbalances in the labour market (unemployment on the one hand and shortage of 
specialists on the other hand) and the inadequate functioning of all types of education institutional structures 
(general, professional, additional) have been identified, secondly, the main directions of educational reforms 
(implementation of which will provide rural territories with highly qualified personnel) are specified. 

Keywords: rural areas, human capital, continuing education, labor market, imbalance of competencies, reform.
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О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

И. Г. Зеленецкая

Значение образования в современном мире велико, оно является важнейшим фактором фор-
мирования качества экономики и общества. Н. Назарбаев отметил, что «только те народы, которым 
удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся 
победителями» [1]. Современного воспитанника трудно мотивировать к поиску цели в поле инфор-
мации и коммуникации [2, с.512]. А. Кунанбаев был убеждён, что «человек – дитя своего времени», в 
силу этого современного человека необходимо заинтересовать инновационными методами образо-
вания, способными развить саморегуляцию и владение программной информатизацией, направлен-
ной на обеспечение использования оперативных знаний во всех видах  и на любом этапе учебной 
деятельности [3, с.63]. Модернизация в образовании, преследующая цель развить глубокое понима-
ние предмета обучающимся, как никогда важна,   и актуальна. В силу того, для меня было интересно и 
полезно познать, теорию о значимых инновациях в образовании, которые открывают новое видение 
на  традиционную  форму обучения, изжившую себя в условиях динамично меняющегося мира. На 
современном этапе общественного развития образование превращается в одну из самых обширных 
и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми дру-
гими областями общественной жизни. В связи с необходимостью перехода Казахстана на инноваци-
онный путь развития и использованием научных достижений в реальном секторе экономики перво-
степенное значение приобретает подготовка высококвалифицированных, ответственных, свободно 
владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях знаний, а, следовательно, 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Они должны быть не просто компетентными, а 
способными к эффективной работе на уровне требований, принятых в мировой практике, готовыми 
к постоянному профессиональному росту и социальной мобильности.

Необходимость реформирования систем образования в развитых странах в настоящее время 
связана непосредственно с переходом к постиндустриальному, информационному обществу, где всё 
более существенную роль играют не только уже приобретённые знания людей, а возможный потен-
циал непрерывного развития профессиональных и личностных качеств на протяжении жизненного 
цикла человека. В результате, в конце XX столетия сформировалось основное противоречие между 
существующей системой образования, основанной на парадигме «образование на всю жизнь», и 
требованиями современного постиндустриального общества [4, с. 17].

Указанное противоречие порождает комплекс проблем, решение которых требует адаптации су-
ществующих образовательных систем к современным требованиям общества:

- возрастанию общественно необходимых временных и материальных затрат на подготовку к 
трудовой, в том числе профессиональной деятельности и сокращению в результате этого самого 
периода трудовой деятельности;

- быстрым изменениям характера профессиональной деятельности, в результате внедрения но-
вых технологий, в сфере материального производства;

- необходимости государственного подхода к проблеме соответствия получаемого образования 
требованиям производства.

В Казахстане последние годы проблема непрерывного образования выдвинулась в число цен-
тральных педагогических проблем, что вызвано всевозрастающим темпом морального старения 
знаний и их приложений и делает невозможным ограничение образования заранее определенным 
возрастом, сроком или уровнем.

Определение непрерывного образования предполагает возможность и необходимость для всех 
людей любого возраста обновлять, дополнять и применять ранее приобретённые знания и умения, 
постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать способности, получать специаль-
ность и совершенствоваться в ней, приобретать новую специальность.

Основные функции непрерывного образования: диагностическая, компенсаторная, адаптацион-
ная, познавательная, культурологическая, развивающая.

Непрерывность образования должна обеспечивать возможность многомерного движения лич-
ности в образовательном пространстве и создание для неё оптимальных условий для такого движе-
ния. Эти условия призваны помочь человеку уверенно идти по выбранному пути.
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Важная особенность непрерывного образования - его устремлённость в будущее, на решение 
проблем развития общества на основе использования полученных профессиональных знаний до 
получения высшей квалификации; переподготовку и переход к более сложной и престижной про-
фессии.

Непрерывное образование также является и характерной чертой информационного общества. 
Оно мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и 
расширение знаний у людей разного возраста.

Институт образования в любом обществе конкретизирует себя в формах и видах образования. 
К формам образования следует относить очную - дневную и вечернюю, дистанционное обучения, 
самообразование а также начальное, среднее, высшее и поствысшее образование.

Можно выделить два его основных этапа:
1) обучение, воспитание и развитие человека, предшествующие его вступлению в самостоятель-

ную жизнь, детско-юношеское образование;
2) учебная деятельность в период взрослой жизни, сочетаемая с различными видами практиче-

ской деятельности, является образованием для взрослых. [5].
Процесс профессионального образования взрослых достаточно эффективен, когда человек ста-

вится в позицию исследователя, вырабатывающего совместно с другими собственные решения. Жиз-
ненный и накопленный профессиональный опыт, которым обладают взрослые, содействует более 
глубокому осмыслению изучаемых наук [6, с. 137].

Актуальны в наше время слова А. Кунанбаева: «Чтобы стать человеком полезным своему народу, 
стремись к знаниям, к науке. Ведь знания - это богатство!». В свою очередь старинная пословица «век 
живи — век учись» обрела новый смысл. Сегодня меняется сам смысл понятия «обучающийся», а не 
только содержание учебного плана. Традиционный тип студента — молодой человек не старше 25 
лет, обучающийся стационарно - уходит в прошлое.

Цели непрерывного профессионального образования молодёжи и взрослых людей заключаются 
в развитии самостоятельности, целеустремлённости и ответственности у обучающихся, укреплении 
способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, культуре общества 
в целом, а также в профессиональной жизни, возможности помочь человеку сориентироваться в 
мире профессий. По своему содержанию непрерывное образование представлено такими формами 
образования, как непрерывное, пожизненное, начальное, дополнительное, последипломное, профес-
сиональное и др.

По статистике, в ряде регионов нашей страны до 50% выпускников вузов и до 64% выпускников 
среднеспециальных учебных заведений меняют свою профессию сразу же после окончания учеб-
ного заведения. Огромное количество молодых людей вынуждены заново решать проблему орга-
низации своей профессиональной карьеры. В силу этих причин необходимо продвигать концепцию 
образования на протяжении всей жизни человека со всеми её преимуществами - гибкостью, разно-
образием и доступностью во времени и пространстве.

Подобное образование, помимо адаптации к изменениям в профессиональной деятельности, не-
прерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, способности выносить суждения и 
предпринимать различные действия, должно позволить человеку понять самого себя и окружающую 
среду, содействовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в обществе. 

Непрерывное образование надо отличать от непрерывного обучения. Первое относится к социа-
лизации, второе - к воспитанию и обучению. Первое предполагает, что взрослый человек может мно-
го раз на протяжении своей жизни проходить переподготовку по любой профессии. Второе касается 
детей и продолжительности их пребывания в учебных заведениях разного типа.

Непрерывное обучение означает, что ребёнок, попав в коллектив в возрасте двух- трёх лет, оста-
ётся в нем вплоть до студенческой поры.

Непрерывное образование – это процесс роста образовательного, общего и профессионального 
потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и 
общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества. В него вовлечено 
множества образовательных структур: основных и параллельных; базовых и дополнительных; госу-
дарственных и общественных; формальных и неформальных.

Система непрерывного образования распространена во всем мире. Она включает в себя все 
виды образования и воспитания, которые каждый человек получает на протяжении свей жизни. В 
мировой педагогике понятие «непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди ко-
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торых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение», «пер-
манентное образование» [5].

К нему тесно примыкает «возобновляющееся образование», означающее получение образова-
ния «по частям» в течение всей жизни, отход от практики длительного образования в учебном заве-
дении, чередование образования с другими видами деятельности [5].

Необходимость реформирования систем образования в развитых странах в настоящее время 
связана непосредственно с переходом к постиндустриальному, информационному обществу, где всё 
более существенную роль играют не только уже приобретённые знания людей, а возможный потен-
циал непрерывного развития профессиональных и личностных качеств на протяжении жизненного 
цикла человека.

Одна из основных целей непрерывного образования - расширение и диверсификация образо-
вательных услуг, дополняющих базовое школьное или вузовское обучение. Этим признается недо-
статочность или неспособность базовой системы научить человека всему, что ему придётся делать в 
течение трудовой жизни. Непрерывное образование приравнивается к образованию взрослых, так 
как речь идёт о различных формах переподготовки, повышения квалификации и культурного уровня 
людей, преодолевших обычный возраст базового обучения [7, с. 35]

Планирование непрерывного обучения - одна из главных составных частей планирования чело-
веческих ресурсов, которая включает в себя два этапа:

1) прогноз количественного и качественного состава занятых в организации на рассматривае-
мый период;

2) составление планов набора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Уникальность социально-культурной, экономической ситуации Казахстана сегодняшнего дня со-

стоит в том, что необходимость преобразований в обществе ставит проблему развития человека в 
ранг приоритетных задач.

Одним из способов решения данной задачи может выступать реализация концепции непрерыв-
ного образования, в отличие от прерывного - имеющего свои определенные временные рамки и 
конечный, достижимый результат. Практика показывает, что прерывные формы обучения не охваты-
вают тот большой круг задач, которые встают перед специалистами, исходя из современных требо-
ваний.

Структура непрерывного образования педагогической системы состоит из следующих компонен-
тов:

1) воспроизводство, изменение и трансформация потребности, тенденций общественного раз-
вития, культурных ценностей, мировоззренческих особенностей, требований, необходимых качеств, 
предъявляемых современному члену общества;

2) воспроизводство, изменение и развитие представлений о сущности знания, социально одо-
бренной идеальной модели образованного человека и успешного специалиста, многообразных на-
учных знаний, умений, навыков, опыта, ментальных привычек, накопленных человечеством и акту-
альных для становления будущего члена общества;

3) воспроизводство, изменение и развитие собственно педагогического знания, педагогического 
мастерства и опыта, то есть законов, по которым происходит процесс усвоения знаний, умений и 
навыков, методов, принципов и способов учебно-воспитательного воздействия на учащегося, мето-
дики и методологии педагогической деятельности.

Осознание новых возможностей и потребностей человека в решении задач образования приве-
ло к необходимости создания новых концептуальных подходов педагогической деятельности, мето-
дов и способов педагогического воздействия и нового образа педагогического эффекта.

Получение первоначального профессионального образования может чередоваться с трудом на 
основе полученных знаний. Затем трудовая деятельность может быть прервана и продолжено обуче-
ние на более высоком уровне. Учёба может также продолжаться без отрыва от производства.

 Непрерывность будет обеспечена, если при проектировании системы образования будут учтены 
и рассмотрены условия для сознательного освоения объективных ценностей культуры как необхо-
димой субъективной потребности личности.

Непрерывная система образования предполагает такую сеть связанных друг с другом учеб-
но-воспитательных учреждений, которая создаёт пространство образовательных услуг, обеспечива-
ющих взаимосвязь и преемственность программ, способных удовлетворить запросы и потребности 
населения.
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Информационные технологии, в том числе Интернет, помогают более успешно справиться с пе-
реходом обучающихся к непрерывному образованию. Профессионалам любого профиля необхо-
димо постоянно повышать квалификацию, чтобы соответствовать статусу педагога нового формата. 

Для осуществления этой работы надо знать принципы непрерывного образования. В основе 
функционирования непрерывного образования лежат следующие принципы, определяющие его 
специфику: гуманизма, демократизма, мобильности, опережения, открытости, непрерывности.

Стремительный темп изменений в системах обучения привёл к тому, что в образовательной 
практике начали превалировать проектные действия, мало подкреплённые научной рефлексией, 
инициируемые в основном нормативными документами. Это наводит на мысль о необходимости 
формирования специфического комплекса исследовательских процедур, позволяющих «ухватить» 
современные образовательные процессы и явления в их «текучести», пластичности. [8].

На уровне педагогической системы непрерывное образование осуществляется путём воспро-
изводства, изменения и развития закономерностей, теории и методологии воспитания и обучения 
человека.

Педагогическая система, это такая система, в рамках которой осуществляется педагогическая 
деятельность, то есть целенаправленная деятельность педагогов, заключающаяся в осуществлении 
управления процессом воспитания и обучения подрастающего поколения, становления его полно-
правным членом общества.

Образование для человека лишь средство адаптации к изменениям в социальной среде, часто 
вынужденное, но не внутренне необходимое, тем более не средство самореализации. О какой тогда 
непрерывности можно говорить, есть ли она вообще, если для большинства основным стимулом 
является конечный результат. Проблема заключается в том, что непрерывное образование требует 
не только осуществление образовательной деятельности во внешнем окружении, но требует посто-
янного внутреннего образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний, что для 
современного индивида и системы является непосильным трудом, потому что он привык, ему удобно, 
и намного легче изменить что-то вовне или сделать видимость изменения, оставаясь при этом вну-
тренне неизменным.

С другой стороны, для государства непрерывное образование является ведущей сферой соци-
альной политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития 
личности каждого человека. Для общества это механизм расширенного воспроизводства его про-
фессионального и культурного потенциала, предпосылка ускорения социально-экономического 
прогресса страны.

На современном этапе общественного развития образование превращается в одну из самых 
обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена 
со всеми другими областями общественной жизни [8].  В связи с необходимостью перехода стра-
ны на инновационный путь развития и использованием научных достижений в реальном секторе 
экономики первостепенное значение приобретает подготовка высококвалифицированных, ответ-
ственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях знаний, 
а, следовательно, конкурентоспособных на рынке труда специалистов. В силу этого, непрерывное 
образование как никогда актуально в рамках глобализации, поскольку способствует воспитанию ка-
дров не просто компетентных, а способных к эффективной работе на уровне требований, принятых 
в мировой практике, готовых к постоянному профессиональному росту и социальной мобильности.
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖАЙЛЫ
ABOUT CONTINUOUS EDUCATION

Аннотация. Мақалада үздіксіз білім беру жүйесінің негізгі кезеңдері, мақсаттары және құрылымы қара-
стырылады. Жасөспірімдер буынын тәрбиелеу және білім беру мақсатында, аталған буынның қоғамда алар 
орнына, ұстаздар мен мұғалімдердің, тәлімгерлердің, ата-аналардың, оқу орындарының, педагогикалық жүйе 
аясында атқарып жатқан үлкен жұмыстары баяндалады.

Түйін сөздер: үздіксіз білім, үздіксіз білім алу кезеңдері, мақсаттар, құрылымы.
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы непрерывного образования, такие как 

этапы, цели, структура. Указывается, что в рамках педагогической системы осуществляется целенаправленная 
деятельность преподавателей, учителей, наставников, родителей, учебных учреждений, реализуется управле-
ние процессом воспитания и обучения подрастающего поколения, становления его полноправным членом 
общества.

Ключевые слова: непрерывное образование, этапы непрерывного образования, цели, структура.
Abstract. In this article some questions of continuous education, such as stages, the purposes, structure are 

considered. It is specified that within pedagogical system purposeful activity of teachers, teachers, mentors, parents, 
educational institutions is carried out, management of process of education and training of younger generation, 
formation by his full member of society is realized.

Keyworlds: continuous education, stages of continuous education, purpose, structure.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕДИНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ

Ж.К. Исаева

Глобализация языка – это процесс, в ходе которого все формы языковой системы преобразуются 
в единую глобальную языковую систему. 

Язык, идущий в своём развитии по пути глобализации, безусловно, имеет ряд преимуществ 
перед другими языками.

Глобализация – это один из важнейших процессов, происходящих сегодня в мире. От него во 
многом будут зависеть дальнейшие перспективы развития человечества. Феномен глобализации 
является одним из самых значительных факторов, определяющим основные черты развития 
человеческой цивилизации и всех без исключения стран мира на рубеже третьего тысячелетия, в 
основе которого лежит дальнейшее развитие научно-технического прогресса. 

Глобализация затрагивает все направления - языковое образование, языковое взаимодействие, 
экономические отношения, государственное право, межгосударственные отношения, 
кибербезопасность, социальную сферу, экологическую культуру и т.д.

Образование единой глобальной языковой системы - объективный процесс в современных 
международных отношениях, высшая стадия интернационализации на мировом рынке. 

В мировом научном сообществе в настоящее время концепция глобальной языковой системы 
становится все более популярной. 

Согласно данной концепции, все люди нашей планеты являются гражданами единой глобальной 
языковой системы и единого глобального общества, состоящего из множества локальных обществ 
– отдельных стран мира. 

Данная концепция существенно облегчает рассмотрение процессов глобализации, которые 
при таком раскладе трансформируются в обычные общественные преобразования в границах 
глобального общества.

В ХХІ веке необходимость в фундаментальном научном понимании природы процесса 
глобализации из соображений лингвистики представляется наиболее насущной. 

Язык как способ коммуникации является одним из существенных индикаторов состояния 
общества, следовательно, все трансформации общественных отношений первым делом сказываются 
в языковой среде страны.

Языковые вопросы, согласно наблюдениям исследователей [1] мотивируют экономистов нашего 
времени больше, чем экономические вопросы – лингвистов. 

Анализ узкоспециальных аспектов взаимодействия экономики и языка крайне важен при 
принятии решений в сфере языкового планирования и прогнозирования. Для современной науки 
характерно сосуществование исследовательских подходов и приемов. К тому же, создателям 
языковой политики необходимо всегда полагаться на экономику языка и родственные дисциплины 
политического анализа, образование и социолингвистику. 

Именно вследствие интердисциплинарного подхода появляется возможность предсказывать 
будущее развитие и функционирование языков, а также потребности общества в тех или иных 
языках. Это очень сложная задача, решение которой усугубляется быстрыми технологическими 
инновациями, порождающими долгосрочные тенденции на основе краткосрочных подтверждений 
данных тенденций. 

На современном этапе развития язык и языковые процессы с позиции лингвистического аспекта 
глобализации отличаются следующими характеристиками [1]:

• глобализация общества (глобальная институционализация жизненного мира и локализация 
глобальности); 

• виртуализация коммуникации (унификация выразительных средств и синтез ряда языковых 
подсистем разных языков); 

• усиление использования языка как средства идеологического воздействия и конструирования 
социальной реальности; 

• трансформация и мощнейшая интенсификация языковых контактов (доминирование 
американского варианта английского языка, оживление национальных языков на территориях 
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новых государственных образований, в групповом общении и других сферах коммуникации); 
• новые результаты языковых контактов определенной длительности, вызванных мощными 

миграционными процессами в мире; 
• ускорение динамики социальной, экономической и культурной жизни человечества и 

связанной с ним динамики развития и изменения языка; 
• скоротечность языковых состояний, ведущая к ослаблению устойчивости межпоколенной 

трансляции языка (два следующих друг за другом поколения могут существенно различаться по 
своим лингвистическим характеристикам); 

• трансформация форм существования языка, размывание границ между ними, смягчение и 
разрыхление нормы под влиянием языковых контактов, вызванных социальными процессами и 
распространением электронной коммуникации.

Глубокое научное понимание взаимоотношений языка и глобализационных факторов взяло 
свое начало сравнительно недавно: в последнем десятилетии ХХ века в зарубежном языкознании и 
в отечественном языкознании в начале ХХІ века. 

Из-за сложности, одновременным функционированием большинства факторов и их 
динамичностью, научная трактовка выявленных черт в отечественной лингвистике описываются 
пока частичной неполнотой и прерывистостью описания и научного понимания динамических 
языковых процессов новейшего периода, а также существенными разногласиями ученых в оценке 
закрепляемых явлений и процессов.

Бесспорно, глобализационные процессы не следует сводить только к количественным 
показателям распространения того или иного языка в современном мире. 

Например, по последним данным ЮНЕСКО, на первом месте по числу говорящих в мире стоит 
китайский язык, и ряд исследователей предполагают, что в ближайшем будущем перед мировым 
сообществом встанет проблема массового освоения китайского языка носителями других языков и 
культур. Во всяком случае, такая перспектива, пока представляется довольно таки отдаленной. 

На сегодняшний день можно наблюдать иной процесс, когда большое количество людей 
в мире, так же и в Китае, результативно и в короткие сроки осваивают английский язык для 
профессионального и повседневного общения. 

«Мир вступил в эпоху коммуникативного сдвига (communicative shift), суть которого состоит в 
объективной необходимости национально-англоязычного билингвизма» [2, с.84].

Развитие английского языка – веление процессов глобализации. Углубление интеграционных 
процессов в мировую экономику, ведение диалога с мировым сообществом, обеспечение доступа 
к мировым культурным ценностям сопровождается возрастанием функциональной мощности 
английского языка, общепризнанного международного языка глобального распространения.

Исторически сложилось, что именно английский язык выполняет сегодня функцию языка 
международного общения, своего рода «linguafranca» мирового сообщества эпохи глобализации. 

По данным лингвистов, число людей в мире, говорящих на английском языке, составляет более 
1 млрд. 100 млн. человек, из которых только четверть признает английский своим родным языком 
[3].

Английский язык является официальным в 45 странах. Даже там, где он является официальным, 
не все говорят на нем. Всего для 12% населения мира английский является родным языком. Всем 
известно, что только 4% международного общения происходит между носителями языка разных 
англоговорящих стран, такими как американцы и австралийцы. Следовательно, 96% международного 
общения на английском языке происходит с участием, по меньшей мере, одного неносителя языка. 

В настоящее время английский язык имеет правовой статус в 70 странах и считается 
доминирующим в 20 странах, имея различные территориальные разновидности: 

- в Европе (Англия, Шотландия, Ирландия, континентальная Европа, Уэльс); 
- в Америке (США, Канада, страны Карибского бассейна, Латинская Америка); 
- в Африке, Азии (Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия); 
- в Австралии, Океании и Антарктике [4].
Глобализация часто отождествляется с американизацией. Данная тенденция связана с усилением 

в XX веке влияния США в мире. 
Американский английский язык получил широкое распространение в мире после второй 

мировой войны и сыграл важнейшую роль в послевоенном переустройстве мира. Дальнейшее 
экономическое развитие США привело к его доминированию во многих мировых процессах. Как 
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бы ни складывалась судьба американского английского языка в будущем, в настоящее время 
американский вариант составляет серьезную конкуренцию британскому варианту языка, который, с 
одной стороны, оказывает сопротивление американизмам, с другой стороны, использует их. 

Свидетельством принятия американского варианта как важнейшего лингвокультурного феномена 
являются различные сведения о различиях между британским и американскими вариантами, 
содержащихся во всех современных британских словарях.

В современном мире основными языками по численности говорящих являются: 
• китайский - 1,3 млрд. носителей; 
• английский - 600 млн. носителей; 
• хинди - 490 млн. носителей; 
• испанский - 427 млн. носителей; 
• арабский - 267 млн. носителей; 
• русский - 260 млн. носителей; 
• бенгальский - 250 млн. носителей; 
• португальский - 240 млн. и др.
Признанными социально-значимыми международными языками являются: 
- английский (официальный язык заседаний ООН и современный язык международного 

общения); 
- испанский (официальный язык заседаний ООН); 
- арабский (официальный язык заседаний ООН); 
- русский (официальный язык заседаний ООН); 
- португальский; 
- французский (официальный язык заседаний ООН и первый международный язык нового 

времени); 
- немецкий (язык огромного объема технической литературы).
Большинство из этих языков являются индоевропейскими, т.е. слова этих языков могут иметь 

общий корень и схожую грамматику. Ясно, что в основе этого, понятного всем, нового языка будет 
лежать как раз английский. Тем более, в последнее время наблюдается тенденция к упрощению 
английского языка. Эта тенденция глобализации вызывает различные и неоднозначные реакции со 
стороны научного сообщества.

Необходимо отметить, что современное развитие языкового образования находится в прямой 
зависимости от мировых лингвистических процессов, к числу которых относится беспрецедентность 
дивергентного развития английского языка. Анализ и синтез, сложившиеся в языковой системе 
английского языка, вариантных отношений – важнейшее условие успешного овладения английским 
языком как глобальным языком-макропосредником. 

Таким образом, образование единой глобальной языковой системы – это процесс глобализация 
языка, т.е. процесс, в ходе которого все формы языковой системы преобразуются в глобальную 
языковую систему, имеющую ряд преимуществ перед другими процессами.
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БІРЫҢҒАЙ ҒАЛАМДЫҚ ТІЛ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕСІНЕ
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF A UNIFIED GLOBAL LANGUAGE SYSTEM

Аннотация. Мақалада бірыңғай ғаламдық тіл жүйесін құру мәселелері қарастырылады. Тіл коммуникация 
тәсілі ретінде қоғам жағдайының маңызды индикаторларының бірі болып табылады. Жаһандану феномені 
адам өркениетінің дамуының негізгі ерекшеліктерін айқындайтын ең маңызды факторлардың бірі болып 
табылады.

Түйін сөздер: жаһандық тіл жүйесі, коммуникация тәсілі, қоғам жағдайының индикаторы, жаһандану 
феномені.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы образования единой глобальной языковой системы. Язык 
как способ коммуникации является одним из существенных индикаторов состояния общества. Феномен 
глобализации является одним из самых значительных факторов, определяющим основные черты развития 
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человеческой цивилизации. 
Ключевые слова: глобальная языковая система, способ коммуникации, индикатор состояния общества, 

феномен глобализации.
Abstract. The article deals with the formation of a unified global language system. Language as a means of 

communication is one of the essential indicators of the state of society. The phenomenon of globalization is one of 
the most significant factors determining the main features of the development of human civilization.

Keywords: global language system, method of communication, indicator of the state of society, phenomenon 
of globalization.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В НАМЕЧЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

К.А. Исентаева

20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении с 1 января 
2005 года «Десятилетия образования в интересах устойчивого развития». В 2005 г. в Вильнюсе была 
принята «Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития» (http://www.unece.
org/env/esd/HLmeetMarchl2005.htm), разработанная Европейской экономической комиссией ООН», 
которая знаменует начало объявленного десятилетия. Суть стратегии состоит в том, чтобы перейти 
от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, 
к готовности действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 
социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе 
и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем. Как сказано в самой 
Стратегии: «Образование выступает одной из предпосылок для достижения устойчивого развития и 
важнейшим инструментом эффективного управления и развития демократии».

Перестройка системы образования, по замыслу разработчиков Стратегии, должна способствовать 
развитию у населения навыков критического и творческого мышления, в сочетании с воспитанием 
взаимного уважения к инакомыслящим, глубинного понимания всей экологической проблемы.

Глобальные проблемы развития определили позицию мирового сообщества - объединить 
усилия в поисках путей к устойчивому развитию планеты. Казахстан поддерживает эти инициативы 
и проводит политику по внедрению принципов устойчивого развития в процесс реформирования 
страны.

Для Республики Казахстан переход к устойчивому развитию является насущной необходимостью.  
Рост экономики за счет эксплуатации природных ресурсов может происходить только на 
определенном этапе. Устойчивое развитие необходимо для достижения целей Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года.

Следует отметить, что устойчивое экологическое развитие должно быть центром в концепции 
устойчивого развития, так как согласно четвертому принципу декларации 1992 года «для достижения 
устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса 
развития и не может рассматриваться в отрыве от него». Однако мы не подразумеваем, что 
устойчивое экологическое развитие является преобладающим фактором, так как все элементы 
устойчивого развития должны находиться в равновесии и взаимосвязи [3]. 

В Казахстане была разработана и утверждена Концепция экологического образования 
Республики Казахстан. В Концепции даны определения экологического образования и воспитания, 
системы и стратегии экологического образования, экологической культуры. Экологическое 
образование рассматривается в Казахстане как часть общей системы образования, однако 
отмечается необходимость разработки специальных мер, обеспечивающих создание нормативно-
правовых, организационных, научных, учебно-методических, информационных, материально-
технических компонентов ее развития. В настоящее время в решении глобальных экологических 
проблем и применении международных стандартов в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности необходимо развитие международного сотрудничества. 
В республике созданы реальные условия по переходу к «зеленой экономике». Одним из шести 
принципов перехода является «обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и среди 
населения», необходимость совершенствования действующих и разработки новых образовательных 
программ, в контенте которых будет поддержана тема рационального использования природных 
ресурсов и охране окружающей среды. Особое внимание уделено таким вопросам, как включение 
в образовательные программы инженерных специальностей элективных курсов по охране 
окружающей среды и устойчивого развития, что позволит обеспечить образование в интересах 
устойчивого развития как целевую задачу в области образования [4].

Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только специалистов 
– экологов, управленцев, юристов, инженеров, или законодателей, или же властными институтами 
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общества. Для эффективного достижения цели – повышения экологической безопасности – 
необходимо активное участие всех членов общества, вне зависимости от их социального или 
культурного статуса. В истории человечества имеются подобные примеры широкого привлечения 
населения для решения назревших социальных проблем общества.[1]

Устойчивое развитие - это развитие в интересах будущих поколений. Вроде бы это достаточно 
широкое, общее определение. Но сегодня оно обрело буквально «новостную», актуальнейшую 
конкретику. Потому что в двадцать первом веке не должно быть никаких форм развития, кроме 
устойчивого. И глобальные климатические изменения уже сейчас стали реальной преградой на пути 
развития цивилизации. Человеческая цивилизация оказалась перед угрозой потепления климата, 
которое может буквально смыть с лица земли крупнейшие мировые центры. И ни одна страна в 
мире не останется в стороне от подобной катастрофы. Известно, что в Казахстане температура за 
столетие возросла на полтора градуса - больше, чем в среднем по планете [3].

На пути обновления содержания экологического образования ключевой проблемой является 
неразработанность путей обеспечения целостности, непрерывности и преемственности экологической 
составляющей. До настоящего времени она остается раздробленной по предметным областям, 
учебным предметам и внеурочной деятельности всех уровней образования, несогласованной не 
только в предметно деятельностном плане, но и с позиции дидактических подходов и ценностно 
мировоззренческих основ. Задача по реализации интегрированного характера содержания 
экологического образования для устойчивого развития вошла в противоречие с исторически 
сложившейся практикой конструирования содержания экологического образования на основе 
дидактики предметно организованного обучения.

Состояние экологического образования и воспитания отражает общее положение современного 
казахстанского образования и характеризуется теми же проблемами, что и система образования в 
целом. Отсюда следует, что   ключевое условие результативности экологического образования – его 
непрерывность и преемственность – в настоящее время не реализуется из-за неразработанности 
общетеоретических представлений об их содержательной основе.

Нерешенность дидактических проблем рождает ряд проблем организационного, 
содержательного, методического и кадрового характера.

Несмотря на понимание учителями мировоззренческой миссии экологического образования, 
они испытывают недостаточность в методическом инструментарии ее реализации. Современный 
реальный образовательный процесс, фактически, оказывается отчужденным от формирования 
современной научной картины мира, идей устойчивого развития, необходимых для понимания 
намеченных государством стратегических социально-экономических задач экологически 
устойчивого развития нашей страны до 2030 года. [2]

Традиционная методика экологизации содержания учебных предметов позволяет получить 
необходимые предметные результаты, но оказывается беспомощной в достижении личностных 
результатов экологического образования скоординированно всеми предметами. Фактически, задача 
формирования экологической культуры провозглашается на разных уровнях, но не реализуется из-
за отсутствия:

- адекватного методического и организационно-управленческого сопровождения:
- системной подготовки педагогических кадров к решению этой задачи.
Проблемы содержания экологического образования, реализующегося через и внеурочную 

деятельность, проявляются в его очевидной бессистемности, неоднократном дублировании одной 
и той же информации в разных предметах при недостаточной представленности современных 
научных знаний, а также мировоззренческого, общекультурного контекста.

Организационные проблемы экологического образования проявляются в обилии однотипных 
экологических мероприятий при отсутствии их качественных результатов.

Единична практика занятий со школьниками в обучающих ситуациях экологической 
направленности в условиях окружающей среды.

Проблема подготовки педкадров в области экологического образования для устойчивого 
развития пока не нашла отражения в профессиональных стандартах. Решением поставленных 
общетеоретических проблем занимаются многие страны с учетом специфики национальных 
систем образования и культуры при сохранении приверженности к общепринятому пониманию 
стратегических задач ОУР. 

О сложности решаемых задач могут свидетельствовать, обсуждаемые учеными и мировой 
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педагогической общественностью, итоги Декады ООН по образованию для устойчивого развития 
(2005 - 2014 годы). Мировое сообщество ученых-педагогов пришло к выводу: несмотря на то, что в 
большинстве стран мира СМИ, Интернет-ресурсы, волонтерские движения, школы ориентированы 
на решение задач образования для устойчивого развития, его продвижение в куррикулумы идет с 
трудом. Признано, что платформой ОУР выступает экологическое образование, имеющее серьезную 
научно-методическую базу во многих странах мира, но решение задачи по формированию 
экологической культуры для устойчивого развития остается пока на уровне декларации. Вместе 
с тем, нельзя отрицать и явное продвижение вперед за годы Декады. Разработана Стратегия ЕЭК 
ООН по ОУР, определены темы и направления их обсуждения, необходимые для обучающихся. 
Однако, степень продвижения разных стран мира в этом направлении различна. Надо отметить, что 
на общем фоне российская педагогическая наука находится в авангарде развития теории ЭОУР, 
хотя ее применение на практике явно отстает от многих стран мира [2].

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что право как национальное, так и 
международное играет большую роль в формировании устойчивого развития государства и всего 
мирового сообщества. В свою же очередь, устойчивое развитие общества можно предположить 
только в правовом государстве, которое придерживается следующих принципов; народного 
суверенитета, нерушимости прав и свобод человека со стороны государства, верховенства 
Конституции, разделении властей взаимной ответственности государства и личности, приоритета 
норм международного права над нормами национального права. Таким образом, только правовое 
государство может достичь устойчивого развития, в котором признается в качестве неотъемлемого 
права человека - «право на устойчивое развитие». [3].
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«ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҮШІН БІЛІМ БЕРУ» БАҒДАРЛАМАСЫНДА ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ РӨЛІ

THE ROLE OF MODERN ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE PLANNED PROGRAM «EDUCATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT»

Аннотация. Тұрақты даму – бұл болашақ ұрпақ мүддесіндегі даму. Бұл өте кең, жалпы анықтама. Бірақ, 
бүгін ол «жаңалықтар» өзекті нақтылыққа ие болды. Өйткені жиырма бірінші ғасырда тұрақты дамудан басқа, 
дамудың ешқандай нысаны болмауы керек.

Аннотация. В  статье рассматриваются некоторые аспекты Концепции экологического образования, 
принятой в Казахстане, даны определения экологического образования и воспитания, системы и стратегии 
экологического образования, экологической культуры. Экологическое образование рассматривается как 
часть общей системы образования, однако отмечается необходимость разработки специальных мер, 
обеспечивающих создание нормативно-правовых, организационных, научных, учебно-методических, 
информационных, материально-технических компонентов ее развития. 

Аbstract. Sustainable development is development for future generations. This seems to be a fairly broad, 
General definition. But today it has acquired literally «news», the most relevant specifics. Because in the twenty-
first century, there should be no form of development other than sustainable.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА»

Л.В. Моисеева, О.В. Янцер, К.В. Маршев 

 
Актуальность. Воздвигнув поистине грандиозное здание естественных и технических наук, 

рукотворная цивилизация не создала того нравственного фундамента, который ограничил бы 
возможность использования своих достижений во вред человечеству. Почти каждый успех 
оборачивает одну из своих сторон против истинных интересов человека и разрушает его окружение. 
Переход к позиции устойчивого развития требует переосмысления этических и правовых норм, 
нравственных позиций, структуры потребностей, перестройки шкалы ценностей, механизмов 
регулирования поведения и деятельности человека, многих идей, лежащих в основе современной 
культуры, а также пересмотра позиций классического гуманизма.[2]

Сложившаяся ситуация заставила нас по-новому взглянуть на положение человека в биосфере, 
на роль и характер его деятельности. Следует отметить, что причины деструктивного воздействия 
человека на природу кроются не только в специфике техногенной цивилизации, но и в деформации 
общественного экологического сознания, которое складывается из следующих оснований: - единая 
географическая среда; - уровень материального достатка; - формы национального устройства; - 
историческое прошлое. Поэтому забота о благополучии человека – это, прежде всего, забота о 
сохранении всего многообразия животного и растительного мира планеты. Сохранение устойчивого 
развития биосферы является одной из ведущих гуманистических целей современного общества. 
Одно из обязательных условий устойчивого развития территории Земли изложено в повестке 
дня ООН «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций», которая была принята 
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. Седьмая цель декларации 
касается «обеспечения экологической устойчивости»: включение принципов устойчивого развития 
в политику и государственные программы стран; предотвращение истощения природных ресурсов. 
Сократить потери биологического разнообразия путем достижения значительного снижения уровня 
потерь к 2010 году. К 2015 году вдвое сократится доля населения, не имеющего постоянного доступа 
к чистой питьевой воде и основным санитарным услугам. К 2020 году добиться значительного 
улучшения условий жизни по меньшей мере 100 миллионов обитателей трущоб.[9]

Указ президента государства о проведении Года экологии в России в 2017 году [1] позволяет 
реализовать ноосферную функцию науки через миссию системы образования, учитывающей угрозы, 
риски и вызовы этноэкологической безопасности населения планеты.

Большая роль в формировании общественного сознания отводится также реализации 
утвержденной Владимиром Путиным в 2012 году программы «Основы государственной политики в 
области экологического развития России до 2030 года». Это свидетельствует о том, что в человеческом 
обществе наблюдается явная переоценка возможностей человека, его мнимого потенциала 
оптимально воздействовать на окружающую среду, своевременно узнавать о природе и процессах 
взаимодействия с ней; ложное мнение о неисчерпаемости природных ресурсов и нереалистичные 
оценки способности природы к самовосстановлению; ориентация на сомнительные (часто ложные) 
цели и приоритеты в сфере взаимодействия человека и природы; безразличие к судьбе природы, 
ее состоянию, ущербу окружающей среде и др.[7]

Для оценки реальной ситуации формирования правовых отношений у студентов вузов в 
системе «Человек-Природа» нами были составлены тестовые вопросы. Мировой опыт создания 
тестов свидетельствует о том, что лучшими являются тестовые задания с множественным выбором, 
которые можно разделить на две основные группы: вопросы с любым количеством правильных 
ответов и вопросы с одним лучшим ответом [5]. Исходя из этого, экспертная группа преподавателей 
составила более 150 вопросов по различным разделам естествознания с множественным выбором 
ответов.

Оценка соответствия результатов тестирования знаниям учащихся - это количество тестовых 
заданий, или продолжительность теста. Так установлено, что для объективной профессиональной 
аттестации и формирования правовых отношений у студентов вуза в системе «Человек-Природа» 
с высокой степенью точности и достоверности требуется тест из двухсот заданий, а для тестов 
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текущей и итоговой успеваемости по конкретной дисциплине достаточно иметь тест, содержащий 
около 50 вопросов [5].

Особое внимание мы уделили выбору формата тестовых заданий и проведению их в электронном 
виде. Действительно, мы показали, что средний балл студентов при ответе на тесты в системе 
«Человек-Природа» с длиной 75 вопросов статистически значимо не отличался.

Данные тестирования регулярно подвергались детальному анализу по двум направлениям: 
результаты отдельных категорий студентов (группы, курса) и эффективность отдельных вопросов 
для всех тестируемых по формированию правоотношений у студентов вуза в системе «Человек-
Природа». Важно подчеркнуть, что у нас была возможность для дифференцированной оценки 
каждого из предложенных ответов на вопрос, а затем и всего вопроса в целом.

Анализ результатов тестирования также позволил нам скорректировать качество преподавания. 
Так, если средний процент правильных ответов по соответствующему разделу дисциплины был 
ниже, чем по другим темам, то мы вносили изменения в представленный материал. Например, 
по результатам анализа тестового контроля в системе «Человек-Природа» было установлено, что 
только 29% студентов правильно ответили на вопросы данного раздела. Это значительно ниже, чем 
процент студентов, которые правильно отвечают на вопросы в других разделах .[3]

В качестве примера в таблице 1 приведен фрагмент итоговой таблицы для анализа результатов 
тестирования. Столбец №1 отражает количество тестовых заданий, № 2-количество студентов, 
ответивших на данный вопрос, № 3-средний процент правильных ответов на данное тестовое 
задание. Колонка № 4 разбита на пять компонентов, которые соответствуют вариантам ответов 
на тестовое задание. Цифры представляют собой выбор обучающимися конкретного  ответа, 
выраженный в процентах. Колонка № 5 показывает правильный ответ выбор вопросов для тестового 
задания. Из таблицы видно, что тестовые задания состоят из нескольких вариантов ответов на 
вопрос, причем с единственным правильным ответом.[10]

Для выяснения критериальной валидности [5] тестов при оценке знаний студентов и возможности 
перехода от устного экзамена к компьютерному тестированию мы сравнили данные итогового 
теста с результатами экзаменов. Ради эксперимента студентам сказали, что результаты теста будут 
засчитаны как один из вопросов билета, а экзаменаторам не показали результаты теста.[4]

Сравнение проводилось путем вычисления коэффициентов непараметрической ранговой 
корреляции для Спирмена с использованием программы «Statistica».

Самый высокий коэффициент корреляции 0,75 (Р<0,05) был получен для следующей шкалы 
перевода процента правильных ответов на тестовые вопросы в экзаменационный балл: менее 50% 
– «2», от 50% до 64% – «3», от 65% до 80% – «4», свыше 80% – «5». Установленная закономерность 
позволила скорректировать весовой коэффициент, с которым итоговый тестовый контроль 
включается в сумму баллов при расчете общей оценки студента [2].

Таким образом, основываясь на нашем опыте использования компьютерных технологий для 
оценки правовых отношений студентов, оптимизация учебного процесса может быть достигнута 
путем систематического и оперативного анализа результатов тестирования.

С одной стороны, это позволяет быстро корректировать качество изложения материала, с 
другой – повысить качество оценки знаний. Кроме того, компьютерные дистанционные технологии 
значительно экономят время на проведении контроля знаний бакалавров, а также делают этот 
процесс более объективным по отношению к интерактивной форме оценки знаний. Все это в 
конечном итоге позволяет настроить систему обучения на более высокий конечный результат по 
формированию правоотношений в системе «Человек-Природа».[2]

Таблица 1
Фрагмент таблицы, характеризующей результативность тестирования студентов по 

формированию правоотношений в системе «Человек-Природа».

1 2 3 4 5
1      2        3 4 5 6 7 8 9

1 94 76,81 82,98 77,66 15,96 65,96 26,6 1241 2 4
2 106 63,21 63,21 5,66 19,81 3,77 7,55 1

3 99 74,75 4,04 12,12 3,03 74,75 6,06 4
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4 109 24,77 44,95 11,93 5,5 24,77 12,84 4

5 109 46,79 31,19 6,42 10,09 5,5 46,79 5

6 86 90,7 90,7 5,81 0,0 1,16 2,33 1
7 88 86,59 14,77 86,36 11,36 79,55 93,18 2 4 5

8 113 93,98 94,69 97,35 92,92 9,73 5,31 1 2 3

9 107 36,45 43,93 7,48 36,45 7,48 4,67 3

10 106 56,42 53,77 39,62 45,28 44,34 33,02 1 3

Таким образом, фактически речь идет о формировании деонтологической доминанты 
экологического плана в процессе формирования правоотношений. [9].  Его суть заключается 
в глубоком понимании человеком экологического долга, высоком уровне ответственности за 
содержание и последствия своей деятельности в природе. В то же время основополагающим вопросом 
является мотивация личности к экологически ориентированной деятельности. [3].  Отсюда следует, 
что формирование внутреннего экологического императива как индивидуального регулятора 
экологической деятельности человека должно стать фундаментальной задачей современного 
высшего образования. Новой научной дисциплиной может стать экологическая деонтология. Его 
предметное поле также включает задачи переосмысления и формулирования в современных 
философских научных категориях всей мудрости экологической этики, превращения ее в доступный 
и актуальный морально-этический инструмент для решения проблем взаимоотношений «Человек-
Природа» представителями различных сфер деятельности.
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«АДАМ - ТАБИҒАТ» ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ҮШІН 
СТУДЕНТТЕРДІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕСТІЛЕУ

ELECTRONIC TESTING OF STUDENTS TO SOLVE PROBLEMS OF LEGAL RELATIONSHIP IN THE 
SYSTEM “HUMAN - NATURE”

Аннотация. ЖОО-ларда экологиялық білім беру Урал аймағының даму жағдайына сәйкес «Адам-Табиғат» 
жүйесіндегі өзара қарым-қатынастың қалыптасуын ескере отырып жобаланады. Бұл жағдайда Урал аймағының 
білім беру мекемелерінің қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану саласындағы жоғары  деңгейдегі 
инновациялық әлеуетін ескердік.

Ключевые слова: электроннды экзамен, экологиялық білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту, Урал 
аймағының этноландшафтты және социомәдени жағдайына бейімдеу.

Аннотация. Проектирование экологического образования в вузах проводится с учетом сформированности 
взаимосвязи  в системе «Человек-Природа» в соответствии с условиями развития Уральского региона. При 
этом учитывали высокий уровень инновационного потенциала образовательных учреждений Уральского 
региона в области применения дистанционных технологий .

Ключевые слова: электронный экзамен, дистанционное образование в системе экологического 
образования и адаптации к этноландшафтным и социокультурным условиям развития Уральского региона.

Abstract. Design of environmental education in higher education institutions is carried out taking into account 
the formation of the relationship in the system «Man-Nature» in accordance with the conditions of development 
of the Ural region. At the same time, we took into account the high level of innovative potential of educational 
institutions in the Ural region in the field of remote technologies .

Key words: electronic exam, distance education in the system of environmental education and adaptation to 
the ethno-landscape and socio-cultural conditions of the development of the Ural region.
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ

A.О. Низанова 

“Үздіксіз білім беру” термині – көп мағыналы. Біріншіден, үздіксіз білім беру қазіргі заманғы 
ортада (кәсіптік, әлеуметтік) өзекті болу қажеттілігімен байланысты адамның білімін, іскерлігін, 
дағдыларын тұрақты, үздіксіз жетілдіруді білдіреді. Екіншіден, бұл термин жалпы білім беру үдерісіне 
қатысты көзқарастар жүйесімен түсіндіріледі. Бұл жүйе:

- оқу қызметін кез келген жастағы адамның өмір салтының ажырамас және негізгі құрамдас 
бөлігі ретінде қарастырады; 

- білім беру сатысын адам өмірінің барлық кезеңдеріне есептелген жаңа сатымен аяқтау 
қажеттілігін болжайды. 

Үшіншіден, үздіксіз білім беру тұлғаның шығармашылық әлеуетін үнемі байытуды, адамның 
шығармашылық тұлға ретінде дамуын көздейді.

Үздіксіз білім берудің негізгі мақсаты ретінде тұлғаның шығармашылық әлеуетін өмір бойы 
байыту қарастырылады. Бұл орайда ресейлік ғалымдардың пікіріне сүйенсек, үздіксіз білім беру 
– тұлғаның шығармашылық әлеуетінің үдетпелі дамуын және оның рухани әлемінің жан-жақты 
баюын қамтамасыз ететін тұтас үрдіс. Ол адамға әлеуметтік статусының жағымды түрде өзгеруіне 
көмектесетін арнайы ұйымдастырылған оқытудың бірізділікпен көтерілетін басқыштарынан тұрады 
[1]. Яғни, үздіксіз білім берудің негізгі мақсаты - тұлғаның дербестік, мақсаткерлік, еңбекқорлық, 
жауапкершілік, қазіргі қоғамның тез өзгеретін жағдайларына бейімделу және жаңа ақпаратты 
сапалы игеру сияқты қасиеттерін дамыту болып табылады.

Сонымен қатар, үздіксіз білім беру – адамға өмір сүру үшін қолайлы жағдай жасайтын, бірінен 
кейін бірі келе жатқан арнайы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің сатыларынан тұратын біртұтас 
үдеріс.

Үздіксіз білім беру қажеттігі ежелден келе жатқан әлемдік ғылымның классик-ғалымдары Платон, 
Конфуций, Сократ, Аристотель, Л.А. Сенека, Вольтер, И.В. Гете, Ж.Ж. Руссо еңбектерінде де көрініс алған. 
Олар адамның жеке тұлға ретінде қалыптасып, дамуы үшін үздіксіз білім алу қажеттігін қолдаған. Білім 
берудің үздіксіздігі идеясын іске асырудың алғашқы талпыныстары ХІІІ–XIV ғасырлар аралығында 
Еуропа қалаларында «цехтық мектептер» негізінде жүзеге асырылды. Мұндай мектептерді қолөнер 
цехтары ашып, өздеріне қажетті маман даярлаған. 

Сонымен, ХҮІІ ғасырда үздіксіз білім беру туралы заманауи түсініктердің негізін қалаушы Ян 
Амос Коменский болды. Сонымен қатар, Я.А. Коменский жұмыстарында қазіргі уақытта үздіксіз білім 
беру тұжырымдамасында көрініс тапқан негізгі ой бар. 

«Үздіксіз білім беру» термині әлемдік практикада бірнеше жыл бұрын қолданысқа енгенімен, 
оның негізгі идеялары екінші дүниежүзілік соғыстан кейін-ақ жария бола бастады. Алайда, бұл 
мәселе төңірегінде әлі күнге дейін бірыңғай көзқарас қалыптаса қойған жоқ. Кейбіреулер білім 
сатыларының барлық басқыштарын біріктіріп жіберуді ұсынса, екінші біреулері қазіргі мемлекеттік 
жүйені толықтыратын жаңа жүйе дайындауды ұсынады. Бірқатар авторлар үздіксіз білім беруді 
ересек адамдарға білім беру жүйесі ретінде қарастырады [2, 8-9 б.б.].

Днепров Э.Д. үздіксіз білім беруді: «В условиях быстро меняющегося мира даже очень хорошего 
образования может быть недостаточно. Изменилась цель образования, связанная с возможностью 
человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. Постепенно «образование 
на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь»» [3, с.51]. – деп түсіндірген.

Өмір бойы білім беру жүйесі бүкіл әлемде әртүрлі терминологияны қолдана отырып, көптеген 
нұсқаларда пайдаланылады. «Үздіксіз білім беру» ұғымының ғылым саласына енгізілуі туралы 
О.В.Зайцева: «Термин «непрерывное образование» впервые был употреблен в 1968 году в материалах 
ЮНЕСКО, а в 1972 году принято решение ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование основным 
принципом, «руководящей конструкцией» для нововведений или реформ образования во всех 
странах мира» [4, с.106] - деген.

Қазіргі уақытта үздіксіз білім беру жүйесін дамытуға көп көңіл бөлінуде. Үздіксіз білім беру жүйесі 
туралы қоғамның түсінігі өзгеріп, ғылыми білім кеңейтілді, оқу-тәрбие үдерісіне, оның мақсатына, 
міндеттеріне, мүмкіндіктеріне жаңа көзқарастар пайда болады. Осы жүйеде білім беру жастарды 
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келесі талаптарға сай қалыптастырады: адамның барлық өзгерістерге тез жауап беру қабілетін 
дамыту, бастамашылық көрсету, коммуникативтік дағдыларды дамыту және т. б.

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық өркендеу жағдайында:
- еңбектің мазмұны мен сипаты өзгереді; 
- ғылымның, техника мен мәдениеттің барлық салаларында білімнің серпінді өсуі орын алады;
- бұрын алынған білім мен даярлықты үнемі жаңарту, байыту немесе өзгерту қажеттілігі туындайды.
Л.М. Арсангерееваның пікірінше: «Непрерывное образование – это процесс роста 

образовательного потенциала личности в течение жизни, организационно-обеспеченной системой 
государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества. 
Непрерывное образование – это процесс роста образовательного потенциала личности в течение 
жизни, организационно-обеспеченной системой государственных и общественных институтов и 
соответствующий потребностям личности и общества» [5, 21с.] – деген түсінік берген.

Үздіксіз білім беру әлеуметтік-экономикалық прогрестің шешуші факторына және оның өмірлік 
және кәсіби жолының барлық кезеңдерінде жеке тұлғаның дамуының түбегейлі шартына айналады. 
Бұл факторды түсіну әлемдік ғылыми қоғамдастықты білім беру жүйесін дамытудың жаңа бағыттарын 
іздестіруге әкелді. 

Үздіксіз білім беру ұғымы қазіргі кездегі әлемдік педагогикалық идеяның ғана емес, ЮНЕСКО, 
Еуропалық комиссия, Еуропалық университеттер қауымдастығы және басқа да халықаралық 
институттардың құжаттарында көрініс тапқан бүкіл еуропалық білім беру жүйесінің іргетасы болып 
табылады. Тұжырымдаманың жалпы құндылығына қарамастан, үздіксіз білім беру ұғымының жалпы 
түсіндірмесі әлі күнге дейін нақтыланбаған. Үздіксіз білім беру жүйесі әртүрлі деңгейлерді, құрамдас 
бөліктерді, құрылымдық элементтерді қамтиды.

Өмір бойы оқыту білім берудің жаңа жүйесін құруды емес, еліміздегі білім беру жүйесін жетілдіруді 
білдіреді. Бұл оқыту мүмкіндіктерін кеңейтетін, бірақ сонымен қатар білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын неғұрлым икемді нысандар мен құрылымдарды талап ететін жаңа тәсілге: 

- бұрын алынған біліктілікті тану жүйесін енгізу;
- модульдік және қашықтықтан оқытуды дамыту;
- білім беру қызметтерін тұтынушылар мен білім беру жүйесі арасындағы кері байланысты 

жандандыру жатады. 
Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыру ересектерге қосымша білім беру ұйымдарының 

бірқатар теориялық проблемалары мен практикалық міндеттерін өзектендіреді. Қазіргі жағдайда ол 
қоғамның әрбір әлеуметтік белсенді мүшесі үшін өмірлік қажеттілікке айналады, өйткені адамға 
өмірлік маңызы бар жобаларды саналы іске асыруға мүмкіндік береді.

Үздіксіз білім туралы Э.С. Алматова мынадай түсінік береді: «...  мемлекеттің стратегиялық идеясы, 
жалпы білім жүйесінің бөлінбейтін, маңызды, өзіндік ерекшелігі бар бір бөлігі. Үздіксіз білім – 
толассыз, тоқтаусыз білім. Сондықтан қазіргі даму заманына сай білім беру жүйесінің алдына қойған 
мақсаты оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Қазіргі мектеп мұғалімі: жаңашыл 
ойлау жүйесін меңгере алатын, оқушымен тез тіл табыса алатын, білімді, шебер, іскер болуы тиіс. 
Осыған орай, менің де алдыма қойған міндеттерімнің бірі – өз тәжірибемде оқытудың әдіс-тәсілдерін 
үнемі жаңартып, жетілдіріп отыру және заманға сай педагогикалық жаңа технологияларды меңгеру» 
[6, 13б.].

Үздіксіз білім беру жүйесін дамыту мектепке дейінгі, бастауыш, орта, жоғары, жоғары оқу орнынан 
кейінгі және қосымша кәсіптік білім беру жүйесіндегі үдерістердің үздіксіздігін көздейтін білім беру 
қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Үздіксіз білім беру «өмір бойы оқыту» 
құрылымының бөлігі ретінде қарастырылады.

Үздіксіз білім беру жүйесін дамыту жеке тұлғаның құзіреттілік дамуын қолдауға, дамыта оқыту 
тұжырымдамасын іске асыруға бағытталған. Білім берудегі құзіреттілік тәсіл жеке тұлғаның жан-
жақты дамуы, әртүрлі өмірлік жағдайларда тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін құзіреттілік пен 
жеке қасиеттерді қалыптастыру үшін барлық қажетті жағдайларды жасайды. Үздіксіз білім беру 
тұжырымдамасы үздіксіз, икемділік, еңбек нарығындағы қажеттіліктердің ауысуымен байланысты 
динамикаға, «өмір бойына емес, өмір бойы» білім беруді жүзеге асыруға негізделген.

Үздіксіз білім беру білім беру жүйесінде дербес деңгейді немесе буынды құрамайды және 
заңды түрде белгіленген деңгейлер шеңберінде қанағаттандырыла алмайтын білім алушылардың, 
қоғамның, мемлекеттің білім беру қажеттіліктеріне жауап береді. Ол білім беру жүйесінің барлық 
буындарын қамтиды, оның ажырамас бөлігі болып табылады. Сондай-ақ, ол негізгі оқу-тәрбие 
үдерісімен салыстырылатын білім беру қызметінің саласын білдіреді. Білім берудің үздіксіздігі оқу-
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тәрбие үдерісін сақтау мен қайта қалпына келтірудің кепілі ретінде қарастырылады, оған мағына 
береді және оны нақты тұлғаның өмірінде пайдалануды анықтайды. 

Үздіксіз білім беру жүйесі бүкіл әлемде таралған. Қазіргі адам тек белгілі бір білімді, білік пен 
дағдыны игеріп қана қоймай, сонымен қатар оқуды, өз білімін байытуға, ептілік пен іскерлікті 
дамытуға, ақпараттың әртүрлі көздерін табуға, яғни өз бетімен білім алуға ұмтылуға тиіс.

Үздіксіз білім беру жүйесінің құрамдас бөліктері: 
- білім беру бағдарламалары;
- білім беру құрылымдары; 
- қаржыландыру және басқару тетіктері; 
- әлеуметтік орта болып табылады.
ХХІ ғасырда білім беру тұжырымдамасы өмір бойы негізгі мәнге ие болды. Ол әлемнің қарқынды 

дамуының талабына білім беру жүйесінің берген жауабы ретінде қабылданды. Адам өзінің кәсіби 
және жеке өмірінде пайда болатын жаңалықтармен бетпе-бет білім беруді, кәсіби дайындықты 
қайта бастау қажеттілігі туындайды. Мұндай қажеттілік үлкен өзектілікке ие болады. Мемлекет 
пен қоғам үшін үздіксіз білім беру адамның жалпы және кәсіптік дамуына қолайлы жағдайларды 
қамтамасыз ету жөніндегі әлеуметтік саясаттың жетекші саласына, кәсіби және мәдени әлеуетті 
ұдайы өндіру тетігіне, қоғамдық өндірісті дамыту шартына айналады. Яғни, әрбір адамға өзінің 
бәсекеге қабілеттілігін сақтау және арттыру үшін, жеке әлеуетін ашу, өзін-өзі жетілдіру және жеке 
тұлға ретінде тұрақты өсу үшін өмір бойы «үздіксіз» білім алу және дамыту қажет. 

Қазіргі уақытта үздіксіз білім беру ашық вариативтік білім беру ретінде түсіндірілетін, таңдау 
еркіндігін қамтамасыз ететін және жеке тұлғаны жеке қозғалыс траекториясын ұсынатын, адамның 
даму және жеке өмір сүру тәсілі ретінде үздіксіз білім беруді қарастыратын жұмыстар ерекше 
өзектілікке ие болады.

Осыған орай, білім беру үздіксіз үдеріске, әр адамның өмірінің маңызды бөлігіне айналады, оған 
үнемі жаңартылып отыратын ақпарат ағымында бағдарлану, үздіксіз техникалық инновацияларға 
бейімделу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сондықтан үздіксіз кәсіби педагогикалық білім беру 
жүйесінің алдында сапалы кәсіби білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету міндеті тұр. Бұл міндетті 
шешу үшін осы жүйенің тиімді жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз етудің ықтимал жолдарын, 
сондай-ақ оның дамуын басқарудың құралдары мен тәсілдерін айқындау қажет.

Сонымен, үздіксіз білім беру жүйесі келесі функцияларды жүзеге асыруға бағытталған: 
- адамның кәсіби қызметтің тұрақты өзгеріп тұратын жағдайларына бейімделуін қамтамасыз 

ету ғана емес, сонымен қатар өмір бойы жеке білім траекториясын ұйымдастыру мүмкіндігін беру 
арқылы әлеуметтік ортаны қамтамасыз ету; 

- қоғамның білім беру ресурстарын нығайту, біріктіру; 
- азаматтық қоғамның құрамдас бөлігі ретінде білім беру әлеуметтік әріптестігін қалыптастыру.
Жоғарыда қамтылғандарды ескере отырып, үздіксіз білім беру неғұрлым тығыз байланыс 

орнатуға, оқытудың теориясы мен әдістемесі саласында дамудың жаңа жолдарын салуға, оқытуды 
дараландыруды қамтамасыз етуге, жаңа технологияларды, неғұрлым перспективалы техникалық 
құралдарды пайдалануға арналған деп айтуға болады. 

Осыдан келе, үздіксіз оқыту үшін білімгердің ой-өрісін, білімін оңтайландыруға көмектесетін үш 
негізгі ереже анықталады:

1. Тұрақты тәжірибе міндеттерді жүзеге асыру уақытын үнемдейді. Нақты бір дағдыны дамытып, 
өзіндік өнімділік артады.

2. Білім білімді тудырады. Білімі тереңдеген сайын – түсінік деңгейі де дамиды. Ал түсінік деңгейі 
дамыған тұлғаның -  білімі терең болады.

3. Сан сапаға ауысады. Білім беру жүйесінде бұл ұғым заңдылық болып табылады. Үздіксіз 
оқытудың нәтижелері қысқа мерзімде емес, ұзақ мерзімде өркендейді. 

Қаралған мәселелер мен үздіксіз білім берудің мәні мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік 
берді:

- үздіксіз білім беру – әлемнің қазіргі ғылыми-техникалық дамуынан туындаған мәселе; 
- үздіксіз білім беру әлемдік дамудың қазіргі кезеңінің негізгі педагогикалық мәселесі болып 

табылады; 
- үздіксіз білім берудің мәнін өмір сүру үрдісі ретінде түсіну керек, оның мақсаты – адамның, 

оның биологиялық, әлеуметтік және рухани әлеуетінің жан-жақты дамуы, ең алдымен, оқыту кезінде 
озған білімі мен іскерлігін жаңарту қажеттілігінен туындаған тұрақты өздігімен білім алу. 

Яғни, үздіксіз білім беру адамның еңбегін функционалдық сауатсыздық жағдайына қойған 
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технологиялық прогреске жауап ретінде бүгінгі күні адамның озыңқы дамуын, оның болжамдық 
қасиеттерінің қалыптасуын қамтамасыз ететін, бірақ әлеуметтік-мәдени салаға сүйенетін білім беру 
қызметінің жаңа тәсілі болуға тиіс.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE ESSENCE AND CONTENT OF CONTINUING EDUCATION

Аннотация.  Бәсекеге қабілетті тұлғаларды қалыптастыру мәселесін шешу ең алдымен білім беру 
жүйесінің міндеті болып табылады. Сол себепті, мемлекеттің бәсекеге қабілетті азаматының білімі, ой-өрісі, 
зияты жоғары деңгейде қалыптасуы үшін үздіксіз білім беру үдерісіне ерекше көңіл бөлінуде. Үздіксіз білім 
берудің ауқымы өте кең. Оның негізгі ұстанымы: «бүкіл өмірің үшін білім алу» емес, «өмір бойы білім алу» 
болып табылады. 

Мақалада үздіксіз білім беру жүйесінің түсінігі, мәні, мазмұны, ерекшелігі мен маңызы қамтылған. 
Үздіксіз білім беру – еліміздің жарқын болашағы болып табылады.

Түйін сөздер: үздіксіз білім беру, оқу-тәрбие үдерісі, қызмет, технология, даму, дағды, сапа.
Аннотация. Решение вопроса формирования конкурентоспособной личности является, прежде всего, 

актуальной задачей системы образования. Поэтому особое внимание уделяется процессу непрерывного 
образования, чтобы конкурентоспособный гражданин государства сформировался на высоком уровне. Объем 
непрерывного образования очень широк. Его основным принципом является не «образование для всей 
жизни», а «образование всю жизнь». 

Статья содержит понятие, сущность, содержание, специфику и значение системы непрерывного 
образования. Непрерывное образование-это светлое будущее нашей страны.

Ключевые слова: непрерывное образование, учебно-воспитательный процесс, деятельность, технология, 
развития, навыки, качества

Annotation. Solving the issue of forming a competitive personality is, first of all, an urgent task of the edu-
cation system. Therefore, special attention is paid to the process of continuing education, so that a competitive 
citizen of the state is formed at a high level. The scope of continuing education is very wide. Its main principle is 
not “education for life”, but “education during the whole life”.

The article contains the concept, essence, content, specifics and significance of the system of continuing 
education. Continuing education is the bright future of our country.

Keywords: continuing education, educational process, activity, technology, development, skills, quality.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В НЕПРЕРЫВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

А.К. Тастанова, К.К. Бекишева

Актуальность статьи обусловлена развитием таких ведущих тенденций современной социокуль-
турной ситуации, осуществляющейся на фоне активных инновационных процессов в жизни казах-
станского общества, как интеграция среднего и высшего профессионального образования.

Непрерывное образование – это ключевая идея во всех осуществляющихся или планируемых 
образовательных реформах. В полной мере она относится к подготовке педагогических кадров, по-
скольку, с одной стороны, соответствует потребностям и закономерностям развития постиндустри-
ального общества, когда непрерывное образование приобретает статус особого механизма соци-
ального прогресса, а с другой - адекватна специфике педагогики.

Таким образом, очевидной становится необходимость разработки интегративных образователь-
ных программ в системе среднего и высшего профессионального образования педагогических ка-
дров.

Сокращение в современных условиях «срока» жизни приобретенных знаний, постоянное вне-
сение корректив в отдельных отраслях, в частности, в образовании, до 1-2 лет, требует перехода от 
«знаниевой» к личностно ориентированной парадигме, к построению такой педагогической систе-
мы, которая обеспечивает формирование навыков профессиональной деятельности, базирующейся 
на постоянном самообразовании.

Между тем в теории и практике средней и высшей профессиональной школы к настоящему вре-
мени выявлен ряд противоречий:

- между социальными ожиданиями общества в отношении профессиональной компетентности 
выпускников и несоответствием образовательного процесса потребностям личности и работодате-
лей;

- между необходимостью непрерывной подготовки современного квалифицированного специ-
алиста-профессионала и неразработанностью педагогических технологий ее обеспечения с учетом 
различных образовательных траекторий;

- между интегративным характером современного профессионального образования и отсутстви-
ем содержательно-функциональных связей между его уровнями и ступенями [1].

Образование - одна из самых обширных сфер человеческой деятельности. Образование расце-
нивается как основной фактор социально-экономического прогресса, поскольку важнейшей цен-
ностью современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и 
принятию творческих решений. Реформы образования во многих странах обретают статус государ-
ственной политики. Несмотря на предпринимаемые усилия в мире, все чаще звучит мнение о все-
мирном кризисе образования, означающее неспособность сложившейся образовательной системы 
выполнять свою основную функцию - формирование созидающей силы общества. Современное раз-
витие общества требует новой системы образования – «инновационного обучения», которое позво-
ляет развивать у обучаемых профессиональные способности к участию в активном формировании 
будущего.

Одним из необходимых направлений непрерывного образования названа гуманизация образо-
вания. В широком понимании гуманизация - это обращенность к личности обучающегося, усиление 
внимания к проблеме понимания и усвоения общечеловеческих ценностей, развитие педагогики 
сотрудничества, деполитизации школы. В ряде исследований проводится утверждение, что гумани-
стическая направленность предлагает отказ от универсальных педагогических технологий, их вари-
ативность в зависимости от особенностей обучаемых, индивидуализацию учебного процесса. Гума-
низация как комплекс процессов и необходимых мер и подходов имеет разные уровни реализации. 
Личностная компонента гуманизации требует, чтобы процесс обучения преломлялся через личность 
обучающегося, его ценностные ориентации и, главное, цели, которые поставлены при вхождении в 
образовательную среду. Такой подход можно определить как индивидуализацию образования. Этот 
новый актуальный подход с трудом утверждается в нашей системе образования, которая истори-
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чески отличалась массовыми масштабами и унификацией в вопросах подготовки педагогических 
кадров [2]. 

Обращенность образования к интересам и целям, присущим главному участнику образователь-
ного процесса - обучающемуся, завоевывает свое место путем постепенного изменения общей цели 
и роли самой образовательной системы общества. В таких условиях основными результатами обуче-
ния становятся не только и не столько усвоение знаний, [3], но и овладение способами деятельности, 
в том числе, интеллектуальной. Реализация данного посыла может быть проведена через внедрение 
новых образовательных технологий. 

Под образовательной технологией принято понимать совокупность организации учебного про-
цесса с методами и формами работы с обучаемыми, построенными с учетом возрастных, индивиду-
альных и групповых потребностей (19,44,158).

Одной из основных потребностей обучающегося - участника образовательного процесса являет-
ся заинтересованность в такой технологии, которая строится на базе и с учетом предшествующего 
образовательного опыта личности. Речь идет, в первую очередь, о соблюдении принципа преем-
ственности в реализации образовательной технологии.

Принципу преемственности в профессиональном образовании при современном состоянии раз-
вития казахстанского общества уделяется серьезное внимание. Многообразие образовательных тех-
нологий, получившее широкое распространение на практике, ставит остро проблему обеспечения 
преемственности образовательных программ разных уровней системы образования Казахстана. 

Следует отметить, что в советский период, наиболее четко принцип преемственности соблюдался 
между такими двумя образовательными ступенями как общее среднее образование и высшее. Здесь 
наиболее мягко обозначен стык между ступенями. В такой ситуации предшествующая ступень иде-
ально готовила учащихся к последующей. 

Анализ реализации принципа преемственности образования в зарубежных странах показывает 
высокую эффективность и социальную актуальность данного явления [4]. Такая система образования 
позволяет каждому обучаемому выстраивать свою образовательную траекторию, участвовать в об-
разовательном процессе дискретно с возможностью прервать обучение на любой ступени, а затем 
продолжить его с реальным учетом имеющегося уровня образования.

Следует отметить, что первые попытки внедрения зарубежного опыта преемственности уровней 
образования были предприняты сотрудниками Национальной академии образования им. И.Алтын-
сарина еще в 2014 году, в которых, траектория образования от среднего профессионального к выс-
шему (ТиПО- ВО) была более четко ориентирована на профессиональное целеполагание (приклад-
ной педагогический бакалавриат). 

Здесь  обучающимся,  предоставляется возможность осмыслить первый профессиональный уро-
вень: то, что он получил в процессе обучения, практически опробовал и определил, к чему стремить-
ся дальше, чего ему не хватает для дальнейшего движения в педагогической профессии. Отметим, 
что при этом важным является принцип преемственности между уровнями среднего образования, 
общего среднего, среднего профессионального.

При этом на уровне среднего профессионального образования реально оценивается уровень 
знаний, приобретенных в учебном заведении, и применяемых в реальной практической деятельно-
сти. Действует следующая схема: приобретение знаний - использование знаний в реальной прак-
тической деятельности - оценка результатов деятельности. Практическая деятельность на данном 
этапе позволяет закрепить в качестве основной достигаемую в процессе обучения цель: научиться 
профессионально действовать, действовать на основе полученных знаний.

Выстраивание образовательной технологии высшего образования на базе полученного предше-
ствующего образования не мыслится как простая надстройка на существующем фундаменте. Речь 
идет о глубоком анализе и взаимодействии систем, базирующемся на интеграции образовательных 
программ, а также программы профилизации, где под интеграцией понимается процесс взаимодей-
ствия составных частей и программ в целом, приводящий к системности и уплотненности знаний. 
Интегративность содержания рассматривается как система взаимосвязанных элементов.

При этом вновь выстроенная система представляет собой совокупность объектов, взаимодей-
ствие которых обуславливает появление новых качеств, при этом связь между элементами системы 
настолько тесна, что изменение одного из них вызывает изменение других, а подчас и системы в 
целом.

В настоящее время перед казахстанским педагогическим сообществом остро стоит проблема 
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интеграции содержания всех уровней образования -среднего, общего среднего, среднего профес-
сионального и высшего образования, и она должна рассматриваться в единстве логического и исто-
рического подходов. Логический аспект проблемы состоит в анализе связей между элементами со-
держания образования на этапах проектирования и разработки образовательных программ (далее 
- ОП).

Под образовательной программой понимается комплекс нормативных и методических докумен-
тов, обеспечивающих выполнение учебного процесса определенного уровня образования. К числу 
таких документов относятся: - государственный образовательный стандарт - учебные планы (типо-
вые и рабочие) - программы дисциплин - методические. 

Интегративная профессиональная образовательная программа определена как совокупность 
целей, задач, содержания и условий реализации дискретной подготовки специалистов по педагоги-
ческим специальностям среднего и высшего профессионального образования. Интегративная про-
грамма соответствует по структуре своего документального наполнения общей профессиональной 
образовательной программе. Составные части интегративной программы отличаются от общей ши-
ротой охвата и системностью. В качестве особой части выступает учебно-методический комплекс 
дисциплин в модульном исполнении.

Как известно, образовательной программой определяются общие требования к основной обра-
зовательной программе подготовки выпускника. В ОП перечисляются требования к образованности, 
а также наиболее общие знания, умения, навыки и способности, характеризующие результаты осво-
ения соответствующей программы.

Принятый в 2018 году профессиональный стандарт педагога объединяет уровни среднего педа-
гогического, послесреднего (прикладной бакалавриат) и высшего профессионального образования. 
Раздел стандарта «Карточка профессии «Педагог»» содержит сведения о наименовании профессии, 
уровне квалификации по ОРК, уровне профессионального образования, трудовых функциях и месте 
образовательного направления в системе педагогических знаний. 

Профессиональный стандарт педагога, помимо общей характеристики специальности (или на-
правления) определяет квалификацию выпускника, нормативный срок освоения образовательной 
программы, квалификационную характеристику выпускника, согласованную с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Разработку интегрированных 
образовательных программ следует проводить на основе профессионального стандарта педагога.

В целом, интегрированная образовательная программа это не что иное, как дидактически, ме-
тодически и логически переработанное содержание образовательных уровней, блоков, модулей, 
программ учебных предметов, в том числе программ интегрированных учебных предметов, и пред-
метных областей (дидактических единиц, учебных элементов), интегрированное в единую сквозную 
программу (учебный план) для получения непрерывного педагогического образования. 

Интеграционные образовательные программы стали основой формирования систем непрерыв-
ного образования и развития мотивации учебной деятельности в профильных лицеях/колледжах. 
Непрерывность образовательного процесса понимается как характеристика включенности челове-
ка в этот процесс, которому присущи: сопряженность и преемственность образовательных программ 
при переходе от одного вида учения к другому, профессиональная обоснованность и содержатель-
ность этих программ. Непрерывность организационных структур образования предполагает созда-
ние единой образовательной системы, включающей в себя сеть разноуровневых, взаимосвязанных 
между собой организаций образования; эта система должна формировать единое образовательное 
пространство, которое призвано обеспечивать взаимосвязь и преемственность разнообразных об-
разовательных программ, как инвариантных (стандартизированных), так и вариативных.

Процесс профессиональной подготовки педагогических кадров к профессионально-творческо-
му самоопределению раскрывается в интегративной профессиональной образовательной програм-
ме, реализованной методами системного моделирования и учитывающей динамику формирования 
специалистов посредством использования профессионально-квалификационных характеристик.

Таким образом, существующая система высшего и среднего профессионального педагогического 
образования постоянно вступает в противоречие с уровнем современных требований, предъявляе-
мых к учителю. Специфика практической деятельности предусматривает учет прикладных аспектов, 
связанных с динамичностью современных систем управления образованием, что требует в качестве 
способа повышения профессиональной компетентности педагогов нового формата использования 
интегративного педагогического образования, предусматривающего интенсивное дискретное обу-
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чение.
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ҮЗДІКСІЗ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ОРТА ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ КӘСІПТІК БІЛІМНІҢ БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН КІРІКТІРУ

INTEGRATION OF SECONDARY AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS IN CONTINUOUS 
PEDAGOGICAL EDUCATION. 

Аннотация. Мақалада кәсіптік білім беру бағдарламаларын кіріктіру мәселесі үздіксіз білім берудің 
құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.

Қазіргі уақытта тәжірибеде кеңінен таралған білім беру технологиялары Қазақстанның білім жүй-
есінің әр түрлі деңгейлеріндегі білім беру бағдарламаларының сабақтастығын қамтамасыз етудің өткір 
мәселесін туғызуда.

Түйін сөздер: білім беру бағдарламасы, үздіксіз білім, сабақтастық, кіріктіру, кәсіби білім.
Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции программ профессионального образо-

вания, как одной из составляющих непрерывного образования. В настоящее время многообразие об-
разовательных технологий, получившее широкое распространение на практике, ставит остро проблему 
обеспечения преемственности образовательных программ разных уровней системы образования Казах-
стана. 

Ключевые слова: образовательная программа, непрерывное образование, преемственность, интегра-
ция, профессиональное образование.

Abstract. The article deals with the problem of professional education programs integration as one 
of the components of continuing education. Currently, the variety of educational technologies that have 
become widespread in practice, poses an acute problem of ensuring the continuity of educational programs 
at different levels of the education system in Kazakhstan.

Keywords: educational program, continuing education, continuity, integration, professional education.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Ж.Б. Атыгаева, И.А. Артюшина

Одной из востребованных характеристик современного педагога является гибкость мышления, 
позволяющая оперативно реагировать на вызовы времени, изменение образовательной ситуации, 
умение вырабатывать оптимальные стратегии и тактики профессиональной деятельности с учетом 
рационального использования имеющихся ресурсов. Данные навыки были востребованы в условиях 
перехода на дистанционное обучение в сложившейся ситуации.

Дистанционный формат обучения — это объективная необходимость для сохранения здоровья 
всех участников  образовательного процесса: детей, родителей, педагогов.

  В этой ситуации, связанной с распределением и изменением роли в организации обучения,   
встал вопрос о специфике удаленного взаимодействия с детьми с особыми образовательными по-
требностями, посещающими кабинеты психолого-педагогической коррекции (КППК).

 Индивидуальные особенности и возможности детей данной категории   требуют детального ана-
лиза форм  дистанционного обучения и организации образовательного процесса  с минимальным 
риском для здоровья воспитанников. Использование  различных образовательных платформ, ресур-
сов, занятия в режиме онлайн для детей, имеющих определенные медицинские противопоказания и 
ограничения, представляется в большинстве случае проблематичным, иногда, и невозможным. 

  Особенности функционирования  кабинетов психолого-педагогической коррекции в штатном 
режиме состоят в создании специально структурированной дидактической среды, в рамках которой 
педагоги, владеющие специальными технологиями, средствами, методами и приемами организуют 
совместную предметно-практическую деятельность вместе с детьми. 

Семейно-центрированный подход, осуществляемый в КППК, позволяет родителям стать актив-
ными участниками процесса обучения, но, тем не менее, это не означает, что в условиях дистанцион-
ного обучения родители смогут выполнять в полном объеме все поставленные коррекционно-педа-
гогические задачи, которые решают специалисты. 

Осознание реальных возможностей родителей требует от педагогов выбора рациональных и  оп-
тимальных средств решения определенных задач в условиях естественных жизненных ситуаций, 
формирования позитивного взаимодействия в семье.

 Повышение педагогической компетентности родителей, установка на сотрудничество в режиме 
удаленного взаимодействия  способствуют профилактике эмоционального выгорания в стрессоген-
ной ситуации, снятию тревожности и неуверенности  родителей, связанных с изменениями их роле-
вой позиции. 

Для перехода на дистанционный формат обучения специалистами КГУ «Кабинет психолого-пе-
дагогической коррекции г. Костаная Управления образования акимата Костанайской области» был 
разработан пошаговый алгоритм. Внутри каждого шага данного алгоритма были обозначены цели, 
конкретные действия, сроки, и, в зависимости от целей шага, формы фиксации или конкретный ре-
зультат. 

Шаг 1 Организационно-ресурсный
Цель: Определение реабилитационного потенциала семьи,  реальных возможностей для органи-

зации дистанционного взаимодействия.

ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
ПРОЦЕСТЕРДІ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАНДЫРУ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTELLECTUALIZATION OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGICAL PROCESSES  
IN THE CONTINUING EDUCATION
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Действия:
1. Оценка технической возможности организации дистанционного обучения в условиях семьи 

(наличие компьютерной техники различной модификации  и мобильных устройств с доступом в ин-
тернет), предпочитаемые  средства связи (WhatsUpp, электронная почта и др.).

Форма фиксации:  сводные  данные результатов опроса.
2. Осмысление  возможностей использования предметно-развивающей среды семьи для орга-

низации дистанционного обучения.
Форма фиксации: перечень (фото-коллаж, видео-панорама)  дидактических игр и игрушек,  име-

ющихся в семье ребенка.
Шаг 2 Информационно-методический
Цель: повышение профессиональной компетентности
Действия:
изучение рекомендаций  Министерства образования и науки Республики Казахстан, Националь-

ной академии образования им. И. Алтынсарина, Национального научно-практического центра кор-
рекционной педагогики; обучение педагогов на тематических вебинарах.

Результат: определение педагогами оптимальных форм организации дистанционного взаимо-
действия для решения коррекционно-педагогических задач.

Шаг 3 Мотивационно-побудительный
Цель: формирование мотивационной готовности родителей  к переходу на дистанционное вза-

имодействие.
Действия: создание мотивирующих ключевых сообщений.
Форма фиксации: видео-обращение заведующей КППК в  Instagram,  на сайте КППК; рассылка 

обращения по различным каналам связи  (WhatsUpp, электронная почта, телефон); регулярное по-
полнение информационным контентом странички КППК в Instagram.

Шаг 4 Организационно-деятельностный
Цель: осуществление дистанционного взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка, ресурсного потенциала  семьи.
Действия:
1. Корректировка способов решения задач индивидуальных развивающих программ (ИРП)  в 

удаленном режиме.
2. Реализация ИРП  в дистанционном формате.
3. Текущий мониторинг эффективности организации дистанционного взаимодействия 
Результат-эффект: установление конструктивного взаимодействия с семьей ребенка
Результат-продукт:  портфолио специалиста (формат по индивидуальному выбору)
Шаг 5 Аналитико-результативный
Цель: оценка организации дистанционного обучения в кабинете психолого-педагогической кор-

рекции.
Действия:
обсуждение специалистами КППК итоговых результатов обучения в дистанционном формате.
Формы фиксации: результаты рефлексивного экспресс-анализа субъектов образовательного 

пространства. 
Для оценки результатов дистанционного взаимодействия и изучения мнения родителей было 

проведено анкетирование.
В качестве преимуществ дистанционного обучения 32% родителей  отметили «возможность  об-

учения дома в удобном для ребенка режиме»,   2% выделили «экономию времени», 2%  обозначили 
в качестве преимуществ «психологических комфорт», 50% родителей в дистанционном обучении не 
выделили никаких преимуществ, 14% ответов было зафиксировано в категории «другие».

В ходе дистанционного обучения 18% родителей не испытывали особых трудностей,  6% обозна-
чили в качестве трудностей «отсутствие времени», 53% родителей были озадачены тем фактом, что 
«ребенок их не воспринимал в качестве педагога», по 9% были отмечены в категории «технические 
проблемы» и «другие».

Родители высоко оценили постоянную обратную связь с педагогами:  оценка отлично - 95%, 
оценка «хорошо» - 3%.

Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что обучение в дистанционном формате  детей с осо-
быми образовательными потребностями  в  условиях изоляции в ограниченном пространстве — это 
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вынужденная временная мера в сложившейся ситуации. 
На вопрос  об отношении к продолжению обучения в дистанционном формате 43% родителей 

ответили «отрицательно», 9% высказили нейтральную позицию, 9% затруднялись ответить, 39% ро-
дителей отнеслись к дистанционному образованию, как «к временной мере в случае объективной 
необходимости».

С учетом ресурсных возможностей родителей и их предпочтений педагогами КППК были пред-
ложены различные формы дистанционного обучения. 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод об оптимальности выбранных форм и способов 
организации удаленного обучения детей с особыми образовательными потребностями.  Опыт дис-
танционного взаимодействия с семьей ребенка для решения определенных задач  в естественных 
жизненных ситуациях в дальнейшем может использоваться в качестве одной из форм оказания 
консультативной помощи родителям. 

В результате реагирования на изменения образовательной ситуации педагогами были вырабо-
таны и апробированы стратегии и тактики профессиональной деятельности в создавшихся условиях. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ АЛУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ  ОТБАСЫМЕН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ORGANIZATIONAL FEATURES INTERACTING WITH THE CHILD’S FAMILY WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION

Аннотация. Бұл мақалада ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін қашықтықтан оқытуға көшу үшін 
жағдай жасау процесі қарастырылады. Авторлар психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті жағдайында 
қашықтықтан әрекеттесуді ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктеріне назар аударады. Мақалада мақсаттар, 
нақты іс-әрекеттер, бекіту формалары, нақты нәтижелер бар қадамдық алгоритм көрсетілген.

Түйін сөздер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар, ата-аналар, мұғалімдер, қашықтықтан қа-
рым-қатынас.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс создания условий для перехода на дистанционное 
обучение детей с особыми образовательными потребностями. Авторы делают акцент на специфических осо-
бенностях организации дистанционного взаимодействия в условиях кабинета психолого-педагогической кор-
рекции.  В статье обозначен  апробированный пошаговый алгоритм, содержащий цели, конкретные действия, 
формы фиксации,  конкретный результат. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, родители, педагоги, дистанционное 
взаимодействие.

Abstract. This article considers the process of creating conditions for transition to distance education for children 
with special educational needs.  The authors focus on the specific features of organizing distance interaction in 
the conditions of psychological and pedagogical correction room. The article designates an approved step-by-step 
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algorithm containing goals, specific actions, forms of fixation, and specific results. 
 Keywords: children with special educational needs, parents, teachers, remote interaction.
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА 
«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ж. Есепбай, А.Е. Сатылова

Қашықтан оқытуды ұйымдастырудың әдістемелік тұрғыдан өзіндік ерекшеліктері бар. Сол се-
бепті қашықтан оқытуда оффлайн форматтағы сабаққа айтарлықтай өзгеріс енгізуді қажет етеді. 
Қашықтан білім беруде қандай заманауи технологиялар қолданылу керек? Жас ұрпаққа білім беру-
де қашықтан оқытудың артықшылықтары қандай?

Білім берудегі қашықтан оқыту технологиялары ақпарат алмасудың төмендегідей әдістемесіне 
жүгінеді:

1. Электронды оқулықтар мен анықтамалықтар.
2. Интернет-платформаларды пайдалану. Оған ақпараттың кез келген түрі (мәтін, графика, бейне-

материал, сурет, дыбыс), семинар, сұхбат түріндегі екіжақты байланыс жатады.
3. Телесабақтар. 
Қашықтан оқыту  түрлі платформалардың, сайттардың, электронды ресурстардың көмегі арқылы 

жүзеге асады. Қашықтан оқыту үдерісін ұйымдастыруда BilimLand, Kundelik.kz, Daryn.online интер-
нет-платформаларында орналасқан сабақтарды, Google Hangouts Meet, Google Classroom, Microsort 
Teams, Opiq.kz, QaradomalaqStudio, Mektep.Online  секілді қолжетімді сандық білім беру ресурстарын 
пайдалана аламыз.  Бұл білім беру платформаларында мұғалімдер жоспарланған онлайн сабақтар-
ды өткізіп, қосымша кеңес беріп, оқушыларға білім мазмұнын игерте алады.

Жоғарыда аталған интернет-платформалар немесе цифрлық білім беру ресурстары арқылы 
қашықтан оқыту барысында әр пәннің өзіне тән ерекшеліктерін ескеру маңызды. 

Тілдік пәндерді қашықтан оқыту әдістемесінің де өзіндік ерекшеліктері бар. Тілді оқыту мазмұ-
нының басты компоненті ғылымға емес, сөйлеу әрекеті түрлеріне, яғни айтылым, тыңдалым, оқылым, 
жазылым дағдыларына негізделеді. Тіл – адамзат қоғамының коммуникативтік құралы. Сонымен қа-
тар елдің тарихын, мәдениетін бала бойына сіңіріп, атадан балаға мирас болып келе жатқан өмір 
тәжірибесін, өнер-білімін жеткізуші құрал. Тілді оқытудың басты мақсаты – қандай да бір тақырып 
жөнінде идея мен түсінік қалыптастастыру емес, оқушылардың коммуникативтік дағдысын, комму-
никативтік құзіреттілігін қалыптастыру, оқушының сөйлеу мәдениетінің көркемдік дәрежесін артты-
ру, тілін байытып, ой өрісін, ақыл-ой деңгейін кеңейту [7].

«Қазақ тілі» пәнін оқытуда оқылым мәтіні мен бейнематериалдардағы ақпараттармен жұмыс жа-
сау ғаламтор ресурстарын кеңінен пайдаланып, аутенттивті және өзекті ақпараттарды алуды қамта-
масыз етеді. Қашықтан оқытуда оқушыларға ұсынылатын ақпарат көлемінің ауқымы кеңейе түседі. 
Дегенмен, ғаламтордан алынған барлық материал оқу процесінде қолдануға жарамды бола бер-
мейді. Кейбір материалдар мазмұны жағынан немесе тақырыбы жағынан оқушылардың жас ерек-
шеліктеріне сәйкес келмеуі мүмкін. Бұндай жағдайда мәтінді оқушылардың жас ерекшелігіне, жеке 
мүмкіндіктері мен қабілеттеріне сай бейімдеу қажеттігі туындайды. Оқушыларға әртүрлі ақпараттық 
оқу материалдары (мәтіндік, презентациялар, графикалық медиа, суреттер, кестелер, инфорграфика, 
т.б.) дидактикалық принциптерге сәйкес сұрыпталып ұсынылады. Арнайы бейімделіп, ықшамдалып 
ұсынылған мәтіндер қажетті ақпаратты, мазмұнды игеруге септігін тигізіп, қашықтан оқыту жағдай-
ында оқушылардың пәнге деген қызығушылығын жоғалтпаудың, зерігуінің алдын алады. 

Қашықтан оқыту жағдайында тілдік дағдыларды қалай қалыптастыруға болады?  Алдымен 
қашықтан оқыту кезінде тыңдалым дағдысын дамытуға арналған тапсырма түрлерін ұсыну ерек-
шеліктеріне тоқталайық.

1. Тыңдалым және оқылым дағдыларын қалыптастыру. 
Біріншіден, тыңдалым немесе оқылым мәтіндері шағын болғаны жөн. Оқылым мәтіні оқушыға 

анық көрінетіндей болуы қажет. 
Екіншіден, оқушыға көрсетілетін бейнематериалға алдын ала түсінік беріліп, не мақсатта көр-

сетілетіні айтылып кету керек.
Үшіншіден, көркем шығарманың ең өзекті, маңызды деген үзінділерін іріктеп ұсынған жөн. Ал 

шығарманың жалпы мазмұнын мұғалім ауызша айтып кетсе де болады.
Төртіншіден, қашықтан оқыту кезінде оқушыларға тапсырма жауаптары ұсынылу керек. Сонымен 

қатар тапсырмаларды шағын кесте түрінде  ұсынған жөн. Мәтінмен жұмыс жасау үшін бос орын-
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ды толтыру, қажет сөздерді қою, сәйкестендіру, дұрыс және бұрыс ақпараттарды анықтау секілді 
тапсырмалар оқушылардың орындай алуына мүмкіндік береді. Мысалы, мәтіндегі дұрыс және бұрыс 
ақпараттарды анықтауға арналған тыңдалым материалына негізделіп тапсырма ұсынылса, кейіннен 
дұрыс жауабы беріледі.

2. Айтылым және жазылым дағдысын қалыптастыру. 
1) Оқушыларға диалог, монолог секілді ауызша тапсырмаларды орындатуда, жазба жұмыстарын 

жүзеге асыруда дайын шаблондар ұсынылады. Себебі қашықтан оқыту кезінде оқушылардан тікелей 
кері байланыс алуға мүмкіндік жоқ.

Үлгі:
- ... , бұл жұлдызды неліктен «Темірқазық» деп атаған?
- Ол басқа жұлдыздар сияқты орнын ауыстырмайды, ... . Оны «орталық жұлдыз» деп те атайды.
- Сонда, ... , басқа жұлдыздар бір орында тұрмай, үнемі қозғалып тұра ма?
- Иә, ... , олар Темірқазық жұлдызын айналып жүреді.
- Түсінікті, ... . Сонда Темірқазық жұлдыздардың патшасы болғаны ғой! 
- Солай, ... . Ол басқа жұлдыздарды алысқа жібермей, өзіне жақын тартып тұрады.
Тапсырманың жауабы:
- Әжетай, бұл жұлдызды неліктен «Темірқазық» деп атаған?
- Ол басқа жұлдыздар сияқты орнын ауыстырмайды, құлыным. Оны «орталық жұлдыз» деп те 

атайды.
- Сонда, әже , басқа жұлдыздар бір орында тұрмай, үнемі қозғалып тұра ма?
- Иә, балам, олар Темірқазық жұлдызын айналып жүреді.
- Түсінікті, ақ әжем. Сонда Темірқазық жұлдыздардың патшасы болғаны ғой! 
- Солай, шырағым. Ол басқа жұлдыздарды алысқа жібермей, өзіне жақын тартып тұрады.
2) Жазба жұмысын толық ұсынбай, оның әр бөліктерін жеке орындатқан жөн. Жазба жұмысына 

қажет дайын сөздер мен сөз тіркестері қоса ұсынылады. 
Оқушыларға пәнді онлайн форматта оқыту кезінде мынадай ерекшеліктері ескеріледі:
1. Тыңдалым және оқылым дағдысын қалыптастыру. 
Оқушыларға мәтінде көтерілген мәселеге қатысты ой-пікірін, көзқарасын білдіруге бағытталған 

тапсырмалар ұсынылады. Оқушылардың жауаптарына кері байланыс беріледі.
Онлайн оқыту кезінде тыңдалым және оқылым мәтіндеріне берілген тапсырма жауаптары 

оқушылармен бірге талқыланады. 
Оқылым стратегияларына негізделген тапсырмаларды оқушылардың өздері орындауына мүм-

кіндік беріледі. Мысалы, түртіп алу, қажет ақпараттарды іріктеу, қосымша ақпараттарды белгілеу, 
мазмұнын түсіну үшін шолып оқу, зерттеп оқу [4]. 

Оқылым тапсырмаларының бір түрі – мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. 
Оқушылар бұл тапсырманы орындағанда мәтіндегі қайталанатын сөздерді, жақша ішіндегі қосымша 
ақпараттарды, мәтінде маңызды емес мәліметтерді өздері сары түспен белгілеу керек. Оқушылар 
тапсырманы орындаған соң бұл мәліметтерді неліктен қосымша ақпарат деп есептейтінін түсіндіріп, 
мұғалімге кері байланыс бере алады.

2. Айтылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру.
Коммуникативтік жағдаяттарға сай тапсырмалар құрастыру. Жағдаяттық тапсырмалар – грамма-

тиканы контекс негізінде оқытудың бірден бір жолы. Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» атты 
еңбегінде «Балаға бір нәрсені білдірмекші болғанда сол нәрседен әсер алуға баланың көп сыртқы 
сезімдерін қатынастыруға тырыстыру керек» дейді. Жағдаяттық тапсырмалар оқушылардың елесте-
ту, алған әсерін сипаттап айту, жазу дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік береді [2].

Диалог пен монологті ауызша жүргізуге мүмкіндік бар. Оқушылар бағалау критерийі мен дес-
криптор негізінде қажетті сөздер мен сөз тіркестерін, әдеби тіл нормасын қолданып сұхбат құра 
алады. 

Онлайн оқыту кезінде де жазылым жұмыстарының көлеміне шек қойған жөн. Мысалы, бір са-
бақта эссе жұмысының тезисін жазу. Келесі сабақта аргументтер, мысалдар келтіру. Ал жазба жұ-
мысын толық орындауды үй тапсырмасы ретінде берген дұрыс. Мысалы, 5-сыныпта «5.Ж4. Эссенің 
кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен 
оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу» деген  жазылым мақсаты бар. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 
бір сабақта тек оқиғаны сипаттау, суреттеу бөлігін ғана аламыз.

Үлгі
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Жағдаяттық тапсырма.
1) Бөтен қалаға саяхат кезінде досыңыз екеуіңіз басқа балалардан адасып қалдыңыз. Бұл елдің 

тілін білмейсіздер. Оларды табудың үш қадамын көрсетіңіз. Қандай шешім қабылдар едіңіз? Бол-
жалды келер шақтың –ар, -ер жұрнағын қолданып, өз шешіміңізді жазыңыз. 

2) Келесі жағдаяттық тапсырмада оқушылар суретке баса назар аудара отырып, тапсырманы 
орындайды.

1. Бурабайдың табиғатын сипаттаңыз. 

2. Орман ішінен жаралы киіктің лағын тауып алдыңыз. Осы жағдай тура-
лы жазыңыз. Басқа киіктердің әрекетін сипаттаңыз.

 

3. Киіктің лағына қандай көмек көрсеттіңіз? Жа-
рақаты жазылған лақтың енесі алғысын қалай біл-
дірді? Оқиғаны өткен шақтың –ған, -ген, -қан, -кен 
жұрнақтарын қолданып, әңгімелеп беріңіз.

Үлгі
Тапсырма. «Бурабайдың табиғаты» тақырыбында сипаттау мәтінін жазыңыз. 
Биылғы жазғы демалыста Бурабайға бардық деп елестетіңіз. Суретке қарап, Бурабайдың табиға-

тын сипаттап беріңіз. Бурабайдың қандай көрікті жерлерінде болдыңыз? Сізді не таңғалдырды? Та-
биғаты қандай екен?

Оқушыларға әңгіме жазуды меңгерту 
үшін шағын дайын әңгімені ұсынып, құрылымы толық талданады. Осылайша, оқушыларға әңгіме 
жазудың алгоритмі ұсынылады.

Суреттер желісі бойынша әңгіме құрастыруға арналған тапсырма түрін қарастырайық.
Үлгі
Тапсырма
• Оқиғаны баяндау үшін қажетті тірек сөздер тізбегін құрыңыз.
• Әңгімедегі уақытты, мезгілді білдіретін сөздерді жазыңыз.
• Суретке қарап қандай ой келді? Әңгіменің кіріспе бөлімін қандай сөйлеммен бастар едіңіз?
• Ауылда кімдермен таныстыңыз? Ауылға барғанда қандай қызықты оқиғалар болды? 
• Ауылда бір баламен  жақын достастыңыз. Онымен дос болуға не себеп болды? Сырт келбетін, 

мінезін сипаттап беріңіз.
• Әңгіменің қорытынды бөлімін жазыңыз. Ауылдан қандай әсер алдыңыз? 
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Қорытындылай келе, тілдік пәндерді қашықтан оқыту оқушының коммуникативтік құзіреттілігінің 
қалыптасып, жоғары нәтижелерге жетуіне жаңа мүмкіндіктер ашады. Ақпаратты берудің (мәтін, гра-
фика, анимация, бейнематериал, т.б.), сабақ үдерісін ұйымдастырудың жаңа түрі оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын, тіл білу деңгейін, сөздік қорын, тіл байлығын арттырады. Интернет-платфор-
малар мен цифрлық білім беру ресурстары оқушылардың оқу үдерісіне белсене қатысуына мүмкін-
дік береді. Қашықтан оқытудың интерактивті мүмкіндіктері сындарлы кері байланыс беруге, саралап 
оқытуды тиімді жүзеге асыруға оңтайлы жағдай жасайды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК»  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

FEATURES OF TEACHING THE SUBJECT «KAZAKH LANGUAGE» IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Аңдатпа. Қашықтан оқыту  түрлі платформалардың, сайттардың, қолданбалардың  көмегі негізінде жү-
зеге асады.  Қашықтан оқыту үдерісін ұйымдастыруда BilimLand, Kundelik.kz, Daryn.online интернет-плат-
формаларында орналасқан сабақтарды, Google Hangouts Meet, Google Classroom, Microsort Teams, Opiq.kz, 
QaradomalaqStudio, Mektep.Online  секілді қолжетімді цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана алады. Тіл-
дік пәндерді қашықтан оқыту әдістемесінің де өзіндік ерекшеліктері бар. Тілді оқыту мазмұнының басты ком-
поненті ғылымға емес, сөйлеу әрекетінің түрлеріне, яғни айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларына 
негізделеді. Тіл – адамзат қоғамының коммуникативтік құралы.

Түйін сөздер: қашықтан оқыту, платформалар, сайттар, цифрлық ресурстар, коммуникативтік құрал, элек-
тронд оқулықтар. 

Аннотация. Дистанционное обучение осуществляется с помощью различных платформ, сайтов, прило-
жений. В организации процесса дистанционного обучения можно воспользоваться доступными цифровы-
ми образовательными ресурсами, такими как BilimLand Kundelik.kz, Daryn.online, расположенные на интер-
нет-платформах Google Hangouts Meet, Google Classroom, Microsort Teams, Opiq.kz, QaradomalaqStudio, Mektep. 
Методика дистанционного обучения языковых дисциплин также имеет свои особенности. Основной компо-
нент содержания обучения языку базируется не на науке, а на видах речевых деятельности, т.е. на навыках 
аудирования, говорения, чтения, письма. Язык – коммуникативный инструмент человеческого общества.

Ключевые слова: дистанционное обучение, платформы, сайты, цифровые ресурсы, коммуникативные 
средства, электронные учебники.
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Abstract. Distance learning is carried out using various platforms, sites, and applications. In organizing the 
distance learning process, you can use available digital educational resources, such as BilimLand Kundelik.kz, 
Daryn.online, located on the Internet platforms Google Hangouts Meet, Google Classroom, Microsort Teams, Opiq.
kz, QaradomalaqStudio, Mektep. The method of distance learning of language disciplines also has its own features. 
The main component of the content of language learning is based not on science, but on the types of speech 
activities, i.e. on listening, speaking, reading, and writing skills. Language is a communicative tool of human society.

Keywords: distance learning, platforms, websites, digital resources, communication tools, electronic textbooks.
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ПАРАДИГМА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

К.А. Жуманова

Использование информационного ресурса Интернет на сегодняшний момент приобретает ис-
ключительный спрос, а также широкое распространение, как среди молодых людей, так и людей, 
более старшего поколения. На наш взгляд, это объясняется тем, что возможности Интернета служат 
не только универсальным источником столь вариативной информации, но и позволяют самосовер-
шенствоваться в профессиональном и социокультурном аспектах. Однако, основываясь на мнениях 
исследователей различного уровня, можно прийти к выводу, что влияние ресурса Интернет на лич-
ность неоднозначно [1]. На рубеже цифровой эпохи люди столкнулись с вопросом о последствиях 
взаимосвязи «компьютер-психика». Абсолютно очевиден тот факт, что влияние сети Интернет на 
личность несет в себе развивающий, комплексный, системный и интегративный характер. 

Каждый из нас независимо от социального положения, географического расположения, возрас-
та, опыта подвержен позитивным и негативным воздействиям интернета. Результаты исследований 
ученых из Калифорнийского и Иллинойсского университетов выявили, что общая доступность к 
большому количеству информации в сети, влечет за собой снижение уровня запоминания в мозго-
вой деятельности. Также, пользуясь активно   Интернет - ресурсом, есть риск ухудшить здоровье,  речь  
идет не только о физическом,  но и психическом, моральном состояниях. Среди наиболее известных 
рисков выделяются: снижение зрения, нарушение осанки, рассеянность внимания, повышение агрес-
сии (вербальной, невербальной)  по отношению к другим, нестабильность в  собственных действиях. 
Таким образом, опасности, которые таит в себе сеть Интернет:

- виртуальная коммуникация может стать искушением к развитию фривольных наклонностей;
- наличие сайтов с деструктивной направленностью;
- распространение игр,  которые содержат в себе насилие, агрессию и жестокость.
Позитивная сторона Интернет-ресурсов это: безграничные  возможности, которые предоставля-

ет нам современная глобальная сеть. Интернет является стимулом к постановке целей, реализации 
задуманных планов, развитию мотивационной сферы. 

 Самоактуализация личности может происходить в различных отраслях человеческого бытия. 
Значительна заслуга интернета   в области образования: открытый доступ к  разным формам обу-
чения, который  позволяет самосовершенствоваться во многих областях науки и наукоемких тех-
нологий. В результате этого происходит укрепление существующих, в том числе экзистенциальных 
навыков, умений и скрытых способностей. 

Исследователи О.Н.Арестова,  Л.Н.  Бабанин, А.Е. Войскунский выделяют следующие ведущие мо-
тивы  деятельности, характерные  для  интернет-пользователей [1]:

• деловой мотив;
• познавательный мотив;  
• коммуникативный мотив, или мотив общения; 
• мотив сотрудничества; 
• мотив самоутверждения; 
• мотив аффилиации; 
• мотив самореализации;
• мотив рекреации  и игровой мотив.
Не всегда удается определить, какая составляющая   превалирует: положительная или отрица-

тельная, но при создании благоприятной информационной среды приоритетной будет позитивная 
составляющая. Доступность информации и внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий во все сферы деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального 
процесса информатизации.

В рамках данной статьи, особое внимание такому явлению   как «кибербезопасность», т.к. оно 
имеет прямое отношение к тому, с чем  мы ежедневно сталкиваемся в сети интернет. Нам необхо-
димо понять, что подразумевает под  собой, с одной стороны известное, а с другой малоизученное  
понятие.

«Кибербезопасность» – совокупность условий, при которых все составляющие киберпростран-
ства защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с нежелательными послед-
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ствиями» [2]. 
В научной литературе также приводится  определение: кибербезопасность -  часть безопасности, 

которая исследует процессы появления, функционирования и преобразования киберобъектов, для 
того, чтобы выявить наиболее явные источники опасного воздействия, которые способны нанести 
вред.  

На сегодняшний день   для осуществления кибербезопасности создаются не только эффективные 
программы, но и совершенствуется деятельность специалистов, которые работают в данной   обла-
сти. Вместе с тем, понятие кибербезопасность включает  разработку законов и иных нормативных 
документов, которые обеспечивают гарантию по защите киберобъектов. Под понятием киберобъект 
следует иметь в виду каждый объект,  деятельность которого обеспечивается путем использования 
программируемых средств. Надо отметить, что  определение термина «кибербезопасность» осно-
вывается на явлении «киберпространство». Киберпространство - это пространство, включающее в 
себя функционирование  и взаимосвязь различных по своему характеру киберобъектов. Киберпро-
странство способно содержать  в себе новые, недостаточно изученные интернет-опасности, под воз-
действием которых человек может  стать жертвой.  По выражению В. А. Плешакова, интернет-угрозы 
(в качестве примеров автор называет феномены кибераддикции и интернет-зависимости) «…суще-
ствуют в нашей действительности и позволяют говорить о человеке как жертве киберсоциализации» 
[3, с. 25]. 

Организация объединенных наций (ООН) от лица международного сообщества признает  су-
ществование трех видов угроз — киберпреступность (использование информационных ресурсов и 
(или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях), кибертерро-
ризм (использование информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном 
пространстве в террористических целях), использование информационного пространства в воен-
но-политических целях.   Особое внимание необходимо обратить  на понятие 
«киберпреступление». Таким образом, киберпреступление - действие, влекущее за собой обществен-
ную девиацию, которая преследует вполне конкретную цель по причинению финансового, полити-
ческого, общекультурного, морального вреда личности или государству, посредством технического 
средства, имеющее возможность выхода в Интернет. Источником рисков и опасностей являются мас-
штабные киберпреступления.   

Киберпреступления возможно различать по целям, объектам влияния, средствам совершения 
незаконных актов. Рассмотрим особенности киберпреступления по указанным основаниям. Совер-
шение киберпреступлений зачастую влечет за собой  финансовый интерес. Здесь речь идет о краже 
денежных средств и распространении конфиденциальной информации. Следующий вид целей - по-
литические, осуществление ущерба существующим политическим институтам, которые подрывают 
функционирование органов власти. К третьему виду целей стоит отнести – идеологические, огласка 
и трактовка идеологических концепций, путем внушения их интернет-пользователям. Четвертый вид 
целей подразумевает социально-психологические, когда    граждане  подвергаются моральным и 
психологическим рискам. 

Объектами влияния могут выступать отдельные люди, организации, социальные институты, личная 
информация. На сегодняшний момент достаточно сложно назвать полный список средств, которы-
ми пользуются мошенники. Наиболее известными способами выступают: социальная инженерия и 
вирусные программы. Важной характеристикой социальной инженерии, будет являться применение 
компьютерной и телефонной атаки на личность с целью получения информации личного характера. 

Социальная инженерия используется узким кругом специалистов в области информационной 
безопасности для описания способов «выуживания» личной информации, основанных на знании 
особенностей психологии человека, с применением шантажа, злоупотреблением доверия.

Особенность следующего способа (вирусных программ) состоит в том, что мошенники  в состоя-
нии удаленно управлять компьютерными системами, без ведома реальных пользователей, используя  
новейшее программное обеспечение. Они имеют название – боты, а система компьютеров, которые 
им заражены – ботнетами. Следует сказать, что подавляющее большинство людей не имеют долж-
ной защищенности перед этими опасностями, объяснение можно найти в контексте действия двух 
факторов. Первое, пользователи не обладают должной степенью компьютерной грамотности для 
осуществления  собственной защиты. Второе, установки на развитие собственной защищенности, 
традиционно, функционируют на слабом уровне. Таким образом, период «поздней современности», 
о которой в 1991 г. писал Энтони Гидденс, характеризуется наличием перманентных случайностей и 
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рисков – неизменных спутников системы, стремящейся к установлению господства над природой и 
рефлексивному творению истории [4]. 

В современном информационном пространстве, область проявления риска и угроз терпит из-
менения. Необходимо отметить, что комплексная система кибербезопасности может содержать 
различные элементы, в том числе совершенствование уровня цифровой грамотности граждан, ка-
чественное преобразование методов по защите личной информации  в глобальной сети, ме-
ханизмы по предотвращению вероятных киберугроз. Первоначальное создание подобных систем 
кибербезопасности принадлежит США и странам Европейского союза.  Общая система кибер-
безопасности ЕС построена на инициативе «Европа 2020». ЕС разработал свою Цифровую повестку 
дня (Digital Agenda) с обязательством выполнения большого спектра задач. Первая группа задач ба-
зируется  на дальнейшей популяризации Интернета. Вторая группа задач,  содержит обязательства, 
которые Еврокомиссия  определила для себя, они сведены  к обеспечению кибербезопасностью 
населения собственной страны.

Таким образом, следует акцентировать внимание на том, что в настоящий момент возникла аб-
солютно новая, неоднозначная парадигма медиабезопасности - парадигма кибербезопасности. Со-
вершенно очевидны формы ее преобразования: создаются юридически подкрепленные нормы в 
борьбе с кибепреступниками, формируются на международном уровне органы по осуществлению 
системы кибербезопасности, происходит развитие многообразных сфер деятельности, направлен-
ных на оказание сопротивления возможным видам киберпреступлений.
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КИБЕРҚАУІПСІЗДІК ПАРАДИГМАСЫ
CYBERSECURITY PARADIGM

Аннотация. Мақалада киберқауіпсіздік тұлғаның жалпы және ақпараттық қауіпсіздігі контексінде қара-
стырылады. Ақпараттық технологиялардың ғаламдану үдерістері  тұлға мен социумға шексіз ықпал ету мүм-
кіндігіне ие болып отыр. Ақпараттық технологиялар саласындағы компьютерлер мен компьютерлік желілер 
қылмыстық шабуылдың объектісі ретінде қылмыстың қалыптасқан формалары болып табылады.

Аннотация. В статье кибербезопасность рассматривается в контексте общей и информационной безо-
пасности личности. Процессы глобализации информационных технологий представляют собой безграничные 
возможности  для оказания влияния на личность и социум. Таковыми выступают сформировавшиеся формы 
преступности в сфере информационных технологий, когда компьютеры и компьютерные сети выступают в 
качестве объекта преступных посягательств.

Abstract. The article considers cybersecurity in the context of the general and information security of an 
individual. The processes of globalization of information technology are endless possibilities for influencing the 
individual and society. These are the formed forms of crime in the field of information technology, when computers 
and computer networks act as objects of criminal attacks.
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РАБОТА ПО КИБЕРКУЛЬТУРЕ 
И КИБЕРГИГИЕНЕ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Б.Т. Каримова

Предпосылкой для написания данной научной статья явилась задача, обозначенная в 
Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-
2025гг (далее ГПРОН)[1]. Организация работы психолого-педагогической службы школы по 
киберкультуре и кибергигиене детей совершенно необходима для безопасного будущего наших 
детей. Киберопасность является вызовом современности. Развитие киберкультуры и кибергигиены 
позволит предупредить киберопасность, может помочь педагогической и родительской 
общественности сформулировать эффективные ответные меры. 

Напомним, что безопасная образовательная среда – это система психологической и 
педагогической безопасностей учебно-воспитательного процесса. В создании такой среды 
участвуют все педагоги: администрация организации образования, социально-педагогическая 
служба, методическое объединение классных руководителей, учителей-предметников, медицинская 
служба. В данной работе мы ставим цель рассмотреть понятия киберкултура и кибергигиена как 
состовляющие компоненты безопасной образовательной среды. 

В последнее десятилетие компьютер, интернет, гаджеты прочно вошли во все сферы нашей 
жизнь стали неотъемлемой её частью, отражают дух нашего времени - «компьютерный век» в полном 
смысле этого высказывания. Все сильнее человечество чувствует кибервлияние на свою жизнь: 
киберуслуги позволяют экономить время, сокращать расстояния, в какой-то степени облегчают 
жизнь. Вместе с передовыми технологиями и пользой все это несет, в себе много опасностей, 
таких как технозависимость и техноугроза. Современный ребенок знакомится с гаджетом с самого 
раннего детства и гадждет забирает все его внимание, заменяя игрушки, общение, движение. 

С.А. Назарбаева в своей книге «Этика жизни» пишет: «На рубеже веков мы почему-то вдруг 
решили, что главная цель воспитания – научить ребенка нажимать кнопки компьютера и сносно 
болтать по-английски. И вот он уже готов - человек новой формации! А то, что это дитя не умеет 
отличить добро от зла, понять и разделить боль ближнего нас, общем-то, не волнует..» [2,c.26]. 

Сегодня с экранов телевизоров и компьютерных мониторов на ребенка обрушивается большой 
поток агрессивной информации, где демонстрируются все виды насилия, жестокого обращения. 
Увиденное с голубых экранов дети пытаются опробовать в школьной среде. 

К сожалению, сегодня школа перестала быть безопасным местом: среди школьников имеет место 
факты физического и психического насилия. Повысилась частотность таких видов насилия как буллинг 
и кибербуллинг. Особую актуальность приобретает проблема защищенности от психологического 
насилия во взаимодействии участников образовательной среды школы. В силу того, что ребенок 
имеет малый жизненный опыт, он проецирует увиденные сценарии насилия, негативного поведения 
в реальную жизнь. Таким образом, ребенок, не научившийся любить, помогать, творить, созидать, 
делиться теплом, практикуется в демонстрации асоциального поведения. 

Это нашло отражение в очередном двадцать третьем послании Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева от 5.10.2018г. Елбасы предлагает пересмотреть приоритеты бюджетных 
расходов с акцентом на социальный сектор, безопасность и инфраструктуру. Н.А. Назарбаев 
отмечает: «Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и 
детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать 
другие последовательные меры» [3]. 

По данным НОБД от 1 ноября 2019 г. в Казахстане 1220 школ не оснащены камерами 
видеонаблюдения[4]. Камеры видеонаблюдений могут решить далеко не все проблемы безопасной 
образовательной среды, тогда как работа по киберкультуре и кибергигиене могут во многом 
способствовать улучшению школьного микроклимата, предупредить асоциальное и деструктивное 
поведения школьников.

Одной из причин суицидов является неправильное, чрезмерное использование сети интернет 
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и низкий уровень культуры пользователей. Учащиеся бесконтрольно длительное время проводят 
в сети интернет, посещают сайты, пропагандирующие деструктивное поведение, призывающие к 
конфликту. При чрезмерном времяпровождении в сети интернет учащиеся теряют навыки реальной 
живой коммуникации, все больше становятся зависимыми от сети. Планируется разработка и 
внедрение мер по защите детей от информаций и материалов, наносящих вред их духовному 
развитию. При своевременной разъяснительной работе по кибергигиене, можно снизить риск 
интернет-зависимости учащихся. 

Кибер-угрозы (сетевые угрозы) возникали и распространялись по мере развития Интернета и 
его проникновения в общественную, политическую и экономическую жизнь общества. Сегодня их 
принято подразделять на три основных вида: 

1) программно-технические (вирусы, троянские программы);
2) экономические (хакерские «взломы» платежных аккаунтов, фишинг-атаки, хищение и продажа 

данных действующих кредитных карт); 
3) контентные. Последние появились после того, как публикация контента – как текстового, так 

и фото- и видеоматериалов – стала доступна каждому. К контентным кибер-угрозам относятся:
• детская порнография;
• террористическая и экстремистская информация;
• наркопропаганда;
• прочая кибер-информация девиантной и делинквентной направленности.
Одним из самых спорных вопросов в сети Интернет является вопрос об анонимном 

распространении информации «по сети» – анонимность пользователей. Она даёт возможность 
полностью управлять и производимым пользователем впечатлением о себе, что вообще есть 
уникальное отличие Сети от реальности. Мотивы же управления созданием собственного имиджа 
могут быть далеко не безобидны. Специалисты предлагают следующие методы борьбы с кибер-
угрозами:

во-первых, проведение конференций, курсов, семинаров, предназначенных для представителей 
правоохранительных органов, родителей и преподавателей школ. На этих мероприятиях должна 
быть предоставлена полная информация о сути кибер-угроз и тех методах борьбы с ними, которые 
сейчас существуют;

во-вторых, разработка средств фильтрации информации при помощи программных сервисов и 
служб, которые позволяют вести контроль над имеющимся в сети контентом, а также предотвращение 
распространения такового, если он несет вред для детского сознания, путём моментального 
оповещения представителей органов правопорядка и провайдеров;

в-третьих, распространение среди пользователей номеров телефонов «горячей линии» и прочих 
инструментов и технологий, информирующих о противоправном поведении других пользователей.

 Службе психолого-педагогического сопровождения совместно с учителями информатики, 
классными руководителями необходимо составить план работы по развитию пользовательских 
компетенций обучающихся. Необходимо включить разъяснительную работу о правильном 
использовании интернета. Развитие вопросов правовой культуры и ответственности за оскорбления 
и кибербуллинг так же должно входить в план разъяснительной работы. Деятельность психолого-
педагогической службы по развитию киберкультуры и кибергигиены осуществляется параллельно 
с другими видами профилактических работ: классными часами, праздниками, лекториями, 
беседами, тренингами, играми. Обучающимся необходимо объяснить, что для киберпространства 
должны распространяться нормы культурного поведения и общения. Высокий уровень развития 
киберпространства нуждается в высоком уровне культуры пользования потребителей данного 
научного достижения. Таким образом, «киберкультура» - это норма общепринятого, релевантного 
поведения при коммуникации в интернет-пространстве. Для интернет-пространства должны 
распространяться те же требования, которые предъявляются в непосредственной коммуникации 
- живом общении: быть вежливым, тактичным, соблюдать нормы культурного речевого поведения, 
говорить по существу, по теме, говорить достаточно. Низкая киберкультура одних пользователей 
интернет-пространства приводит к психологическому насилию, что становится причиной 
деструктивного и даже суицидального поведения других пользователей. 

В анализе текущего состояния ГПРОН отмечено, что сохраняется рост детского суицида (в 
2018 году количество совершенных самоубийств среди детей составило 178 случаев, что на 
6,6% больше в сравнении с 2017 годом)[1]. Одной из причин суицидов является неправильное, 
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чрезмерное использование сети интернет и низкий уровень культуры пользователей. Учащиеся 
бесконтрольно длительное время проводят в сети интернет, посещают сайты, пропагандирующие 
деструктивное поведение, призывающие к конфликту. При чрезмерном времяпровождении в 
сети интернет учащиеся теряют навыки реальной живой коммуникации, все больше становятся 
зависимыми от сети. Планируется разработка и внедрение мер по защите детей от информаций и 
материалов, наносящих вред их духовному развитию. При своевременной разъяснительной работе 
по кибергигиене, можно снизить риск интернет-зависимости учащихся. Работа педагогического 
коллектива по кибергигиене поможет сохранить здоровье, поможет уменьшить вред, наносимый 
физическому и психическому здоровью подростка. ГПРОН планируется разработка и внедрение 
мер по защите детей от информаций и материалов, наносящих вред их духовному развитию. В 
целях раннего выявления детей «группы риска» и оказания им своевременной помощи, пресечения 
буллинга будет усилена деятельность психологических служб организаций образования и школьных 
служб примирения[1]. 

Мы изучили основные задачи, решаемые разделом медицины и попытались адаптировать ее к 
изучаемому понятию кибергигиена, итак, в него входит:

1. сбор информации о воздействии киберсреды, компьютера и интернета на здоровье человека;
2. разработка норм сохранения здоровья при использовании компьютера;
3. установление правил техники безопасности работы с компьютером и интернет пространством, 

знать о «полезных и вредных» контентах;
4. организация мероприятий для профилактики негативных последствий от использования 

компьютера и интернет установление режима, графика работы, санитарно-технических работ по 
сохранению компьютера и здоровьесбережению.

5. Знание метода воспитания и обучения кибергигиене. Безусловно, для наших детей просто 
получить информацию – этого мало, важно, чтобы юные потребители интернет-услуг поняли вред и 
пользу, которую несет компьютер и интернет, выработали четкую позицию по времяпровождению у 
экрана компьютеров. Педагогам в данном случае важно информацию донести в социум, правильно 
подобрать слова и формат подачи. Чтобы каждый человек от самого маленького до самого взрослого 
понимал, почему и как стоит придерживаться данных норм для сбережения собственного здоровья, 
и здоровья нации как таковой.

Если личная гигиена уберегает нас от попадания бактерий в наш организм, то, кибергигиена 
- это то, что убережет нас и наших детей от гиподинамии, дефицита живого общения, влияния 
агрессивной информации и всех последствиях ненормированного негативного потока информации. 
Соответственно, это не только благополучно повлияет на физическое, но и на психическое здоровье, 
повлияет на воспитание человека, рационального и избирательного пользователя интернет. 
Дополнительную защиту от попадания на нежелательные сайты обеспечивают включенные в 
«KinderGate Родительский контроль» функция «Безопасный поиск» и система блокировки рекламы. 
Первая позволяет предотвратить вывод результатов по сомнительным запросам в различных 
поисковых системах. Вторая же запрещает вывод рекламы. Причем речь идет не только о надоевших 
всем баннерах, но и о контекстных объявлениях. Следующий способ обеспечить безопасность детей-
следить за их перепиской с различными людьми. Реализовано это совсем иначе, чем в Kaspersky 
Internet Security.

Приведем комментарий Энн Мак (Ann M. Mack), автор отчёта, директор по исследованию 
трендов JWT: «С момента, когда технологии глубоко укоренились в жизнь людей во всём мире, 
мы видим, как мастерство овладения ими становится нормой. По мере того как наши веб-гаджеты 
совершенствуются, мы приближаемся к точке, где кибер- и реальный миры совмещаются и цифровой 
мир становится всё более персонализированным для пользователей. Но в то же время возрастает и 
зависимость от технологий. Следовательно, у нас будет возникать желание прервать коммуникацию 
— разлогиниться, отключить соединение, по крайней мере, на какое-то время».

Таким образом, можно прийти к выводу, что автором статьи предложена новая интерпретация 
малоизученных терминов «киберкультура» и «кибергигиена» для педагогической и родительской 
общественности. Автором статьи сделана попытка объяснить значимость работы педагогов и 
родителей по повышению киберкультуры и кибергигиены обучающихся общеобразовательных и 
малокомплектных школ. Автор уверен, что правильно организованная работа по киберкультуре и 
кибергигиене способствуют созданию безопасной образовательной среды в школах Республики 
Казахстан и реализации Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 
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годы.
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КИБЕРГИГИЕНАСЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС 

WORK ON CYBERCULTURE AND CYBER HYGIENE OF SCHOOLCHILDREN AS A COMPONENT OF A SAFE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Аннотация. Автор жалпы білім беретін және шағын жинақты мектеп оқушыларының кибермәдениеті мен 
кибергигиенасын жоғарылату үшін педагогтер мен ата-аналардың жұмысының маңызын түсіндіруге талпы-
нады. Автор кибермәдениет пен кибергигиена бойынша дұрыс ұйымдастырылған жұмыс қауіпсіз білім беру 
ортасын қалыптастыруға көмектеседі деген сенімде. 
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Аннотация. Автором статьи сделана попытка объяснить значимость работы педагогов и родителей по по-
вышению киберкультуры и кибергигиены обучающихся общеобразовательных и малокомплектных школ. Ав-
тор уверен, что правильно организованная работа по киберкультуре и кибергигиене способствуют созданию 
безопасной образовательной среды в школах Республики Казахстан
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Abstract. The author of the article made an attempt to explain the significance of the work of teachers and 
parents in raising the level of cyberculture and cyberhygiene of students in comprehensive and ungraded schools. 
The author is sure that properly organized work on cyber culture and cyber hygiene can ensure the safety of the 
educational environment in schools of the Republic of Kazakhstan.

Key words: safe educational environment, cyber culture, cyber hygiene, educational organization, competent 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР ОН-ЛАЙН 
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

О.О. Ким

В настоящее время актуальным является введение в коррекционно-образовательный процесс 
компьютерных игр, особенно с необходимостью организации дистанционной формы обучения. 
Компьютерные игры, используемые в коррекционном обучении, основаны на научно-обоснован-
ных методах коррекции нарушений развития, и учитывают общие закономерности и специфические 
особенности детей, имеющих речевую патологию. Именно современные компьютерные средства 
помогают выполнять задачи дистанционной формы обучения, решение которых традиционными 
методами является не достаточно продуктивным. Преимуществом их использования является на-
глядность, компактность, лаконичность, вариативность и разнообразие заданий, а также эмоцио-
нальность и заинтересованность детей самим процессом игры, что является хорошим стимулом для 
дальнейшей работы.

В настоящее время в логопедии известны попытки использования компьютерных игр, где ярко 
выявляются их коммуникационные преимущества. Эти преимущества заключаются в возможности 
индивидуализировать коррекционное обучение на расстоянии (дистанционно), обеспечивая при 
этом каждого ребенка адекватным, лично для него, темпом и способом усвоения знаний, предостав-
ление возможности самостоятельной продуктивной деятельности, которая обеспечена определен-
ной системой помощи, а также их игровая форма, интерактивность и беспристрастность в оценке 
действий ребенка. Использование именно технических средств обучения предоставляет большие 
возможности для ребенка в общении, самообразовании, обучении в процессе игры, что, позволяет 
значительно повысить эффективность обучения.

В своей работе «Нейропсихология памяти» А.Р. Лурия отмечал: «Необходимо считаться с нестой-
костью интереса и быстрой утомляемостью ребенка... Многие задания следует предъявлять в таком 
виде, чтобы они выглядели как интересная, привлекательная и часто меняющаяся деятельность, ко-
торой интересуется и ребенок, и взрослый. Задания, требующие зрительного внимания, должны че-
редоваться с такими, при которых, необходимо прислушиваться. Постепенность усложнения заданий 
помогает привлечь внимание ребенка настолько, что, не смотря на то, что задания становятся все 
более трудными, он все же продолжает выполнять их активно» [1].

Интерактивность (от англ. Interaction) – это взаимодействие. Интерактивные компьютерные игры, 
используемые на онлайн уроках или коррекционных занятиях - это вид учебных игр, реализующих 
ряд принципов активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структурой 
игровой деятельности и реализующих цели урока. 

Определение С. Рубинштейном психологического феномена представления выявляет принци-
пиальное отличие от непосредственного восприятия человеком реальности: «Представления — это 
образ предмета, который на основе предшествовавшего сенсорного воздействия воспроизводится 
в отсутствие предмета. Очень важно, что припоминания, возникающие на основе образов событий, 
предметов, ситуаций, с которыми индивид сталкивался в опыте, могут, в отличие от реального вос-
приятия, относиться как к прошлому, так и к возможному будущему. Важно и то, что представления 
носят чувственно-предметный характер, позволяющий произвольно и преднамеренно вызывать об-
разы действий, совершенных человеком в прошлом».

Реальные человеческие действия по мере расширения жизненного опыта и пассивного словаря 
ребенка совершенствуются, усложняются, приобретают гибкость в регуляции и целеполагании. Это 
происходит потому, что предмет реального действия находится всегда вовне субъекта и тоже реален, 
существуя в одном и том же времени — настоящем.

Интерактивные действия, в отличие от реальных, резко активизируют процессы представления, 
потому что принципиально иным оказывается внешний мир, на который действие направлено. На-
пример, в компьютерных играх скорость действий-команд ребенка приводит к их автоматизации; 
действия перестают осознаваться и превращаются в операции. Это возможно с успехом использо-
вать на автоматизацию звуков так как, в электронном изображении среда в той или иной мере при-
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ближена к реальной, то для выбора нужной операции ребенку нужно составить мысленный образ 
некоего реального действия (обычно, кинестетического), совершавшегося когда-то вовне. Опосредо-
вание осуществляется также в действии, но совершенно ином по форме активности — направленном 
вовнутрь, связывая операцией представление и фиктивный мир изображения на экране [2].

Эта сложная трансформация психологической структуры действия в связи с активизацией пред-
ставлений приводит, в результате, к формированию самого важного свойства интерактивности. Ее 
существо, по нашему мнению, заключается в незаметном для ребенка редуцировании действия к 
неизмеримо более примитивной операции. Причем, тенденция редуцирования идет от сознатель-
ных операций, в которых действия автоматизируются, к приспособительным — практически непро-
извольным по способу регуляции, неосознаваемым на смысловом плане и косным, стандартным по 
динамике протекания. Именно в этом случае можно говорить о т.н. «сращивании человека с маши-
ной» [3].

Если посмотреть на увлеченного компьютерной игрой ребенка, то можно отметить следующее: 
скованность и зажатость верхней части туловища, приоткрытый рот, задержанное дыхание, чуть под-
нятые брови и появление концентрических морщинок на лбу. Это и есть внешние (мускульно-мо-
торные) признаки активизации внимания, причем того типа, который Н. Ланге определил как «ин-
стинктивное внимание». Он писал: «Этим именем мы называем те приспособления к наилучшему 
восприятию, которые вызываются инстинктивными эмоциями любопытства и удивления... Необыч-
ный или неожиданный объект возбуждает в нас то инстинктивное влечение, которое может быть 
удовлетворено только лучшим познанием этого объекта, т.е. тем, что он станет привычным или по-
нятным».

Волевой тип внимания основан на двигательных представлениях, в результате чего возникает 
поразительно достоверная иллюзия собственной активности по отношению к симуляционному изо-
бражению. Эта иллюзия «возможной реальности», которая способна заменить подлинный объект че-
ловеческого действия, которое может пониматься как вмешательство в естественный ход изменений 
мира.

Если рассматривать игру с точки зрения оформления, то компьютерная игра – это такой вид игры, 
образ и сюжетное основание которой строится на основании компьютерной программы и специаль-
ных художественных средств. 

Так как компьютерная игра обладает своей спецификой в способе построения художественного 
образа, особенностях драматургии, пространственно-временной организации, и это позволяет счи-
тать ее самостоятельным жанром. Характерными чертами компьютерной игры как художественного 
жанра являются:

- объединение художественной и игровой компоненты в рамках единого интерактивного произ-
ведения;

- введение в произведение проективной интеллектуальной деятельности, означающей, что чело-
век может изменить все, что происходит в игре;

- художественное освоение мира зрителем через участие в драматическом действии, лежащем 
в основе игры;

- возможно использование виртуального управляемого персонажа в качестве основного инте-
рактивного драматического механизма.

Компьютерная игра является примером «открытого произведения», поскольку ее замысел во-
площается через участие ученика, в момент его участия, и действия ученика являются необходимой 
частью произведения. [5].

В интерактивной компьютерной игре на первом плане - исполнительная сторона, которая опреде-
ляется условиями конкретной ситуации (например, темой урока и индивидуальными особенностями 
и потребностями ребенка). Также при разработке игры нужно дать возможность выбора ребенком 
«правильного» действия-команды, чтобы он чувствовал себя успешным. И в то же время, препода-
вателем могут быть заданы заранее границы прогностическому и творческому характеру действий 
посредством системы, так называемых, «штрафов и поощрений», например, возврат к предыдущему 
ходу, «откат» на уровень ниже и т.п. 

Содержание компьютерных игр определяется целью - морально эмоциональным удовольствие, 
извлекаемым учащимся. Каждый тип игры отличают характерное содержание, структура, выражен-
ная в игровых правилах, используемые изобразительные и выразительные средства, пространствен-
ная и временная организация, предоставляемые возможности интерактивного управления. Ход игры 
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осуществляется в индивидуальном темпе, чтобы ребенок имел возможность понять задание, осоз-
нанно исправить ошибку. Место преподавателя во время игры – это направление деятельности де-
тей на достижение целей занятия. Учитель разрабатывает план занятия. Создавать интерактивные 
игры можно в разных программах, я чаще использую программу создания презентаций PowerPoint, 
где с помощью макросов и триггеров легко можно «научить» объекты двигаться. Эта программа есть 
в списке стандартных, доступна и имеет много технических возможностей. Но так же есть много 
аналогичных программ, и каждый учитель выбирает сам, в соответствии с личными предпочтениями.

Примеры игр для он-лайн уроков. 
1. Игра «Отгадай, что нарисовано». На экране спрятана картинка. Цель – открыть все части кар-

тинки, чтобы получить целое изображение. Варианты заданий и количество частей зависят от цели 
урока. См. рис. 1.

Цель урока Задание Примеры ответов ребенка
Автоматизация звука С Произнеси правильно чистого-

ворку.
Карточка 1. Со-со-со– покати-
лось колесо.

Составление словосочетания Составь словосочетание по об-
разцу: красный помидор, зеле-
ное яблоко.

Карточка 1.Желтый лимон.

Составление предложения Составь предложение с глаголом. Карточка 1.Вася спилил сосну.

2. Игра «Переворачивая карточки». На экране – двадцать пронумерованных карточек. 10 карто-
чек с картинками, 10 карточек со словами, на которых написаны названия картинок. См. рис. 2
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Тема урока Задание Примеры ответов ребенка
Читаю и понимаю короткие сло-
ва.

Найди картинку и подходящее к 
ней слово.

Номер 8 и 14. (картинка - стул и 
слово «стул»)

Числа второго десятка Найди все картинки и слова, ко-
торые есть в вашем классе. 

Номера 11, 13 и 16 – парта , часы 
и окно.

Автоматизация звука /Л/ Найди все пары со звуком /Л/ 8 – пол и 18-пол.

Нами был разработан и апробирован на безе начальных классов комплекс из 20 игр. По резуль-
татам диагностики достигнуты положительные результаты у детей с ОНР: увеличился активный и 
пассивный словарный запас, были освоены программные цели по лексико-грамматическому строю 
речи, автоматизированы и введены в речь звуки, улучшилось фонематическое восприятие.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ОЙЫНДАРДЫ ON-LINE 
РЕЖИМІНДЕ ҚОЛДАНУ

THE USE OF INTERACTIVE GAMES ON-LINE DURING THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING

Аннотация. Мақала интерактивті ойындарды оқу процесінде қолданудың кейбір мәселелерін шешуге ар-
налған. Қашықтан оқытудың сәйкес ойындарының мысалдары келтірілген.

Түйін сөздер: компьютерлік ойындар, қашықтықтан оқыту, онлайн режимі.
Аннотация. Статья посвящена решению некоторых вопросов применения интерактивных игр в учебном 

процессе. Приведены примеры актуальных игр при дистанционной форме обучения. 
Ключевые слова: компьютерные игры, дистанционное обучение, он-лайн режим. 
Abstract. The article is devoted to solving some issues of the use of interactive games in the educational 

process. Examples of relevant games with distance learning are given.
Key words: computer games, distance learning, online mode.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В МКШ

К.Е. Кудабаева

Организация дистанционного обучения в ресурсных центрах для МКШ требует обеспеченности 
необходимыми ресурсами и создания условий в магнитных малокомплектных школах для проведе-
ния уроков в режиме реального времени и в свободном временном пространстве. 

Одним из главных условий в организации образовательной среды является критерий ее доступ-
ности для каждого обучающегося. 

В сессионный период в ресурсных центрах организуется практическая учебная деятельность 
учебных лабораторий и мастерских опорных школ (с подвозом обучающихся). 

В межсессионный период образовательный процесс осуществляется на основе дистанционного 
обучения и организуется педагогами-тьюторами. 

В рамках указанных видов работ необходимо акцентировать внимание на организацию обуче-
ния классов профильной и предпрофильной подготовки с учетом возможностей региона. 

При этом нужно организовать технические возможности консультативной работы и других вза-
имодействий между учеником, тьютором и учителем-предметником, используя соответствующий 
учебно-методический комплекс: 

- аудиовизуальные средства; 
- рабочие тетради; 
- электронные учебники; 
- аудио-видеокассеты [1]. 
При смешанном обучении предварительно осуществляется выбор технического решения, обе-

спечивается доступ учителей и обучающихся к  компьютерной технике, программному обеспечению 
и другим средствам связи. 

Обучение в режиме онлайн может проходить на уроке в активных формах работы с практико-о-
риентированными заданиями. Использование дистанционных технологий позволяет создать эффек-
тивную систему помощи обучающимся МКШ в выполнении домашних заданий [2]. 

В дистанционной форме работы МКШ широко используются электронные платформы  Kundelik.
kz, BilimLand и др. электронные ресурсы. 

Технические и методические вопросы, связанные с организацией дистанционной учебной рабо-
ты в условиях малокомплектных школ, открывают возможные пути осуществления дистанционного 
обучения посредством использования разных ресурсов, методов обучения и получения обратной 
связи.  

В данное время школы оказались в ситуации мобильного планирования обучения учеников на 
дому. 

Обучение в сельской местности требуют особого внимания, учитывая ситуацию с низкой скоро-
стью, материально-технической базой. 

В настоящее время проводится работа по созданию условий для персонализации образования, 
форсирование внедрения ИКТ в МКШ независимо от наличия Интернет. 

В организации образовательного процесса МКШ используется образовательная система 
BilimBook, созданная на базе универсальной образовательной платформы BilimLand.kz компании 
Bilim Media Group на основе технологии и передового опыта. 

Главная идея такого подхода состоит в том, чтобы создать активную среду для формирования у 
школьников новых качеств и умений в любом месте: в школе, квартире, библиотеке. Вовлечение в 
среду электронного обучения происходит независимо от подключения планшета к Интернет или от 
того, когда они работают вне сети. 

В свою очередь Kundelik.kz – это интернет-портал, объединяющий возможности электронного 
документооборота в сфере образования с инструментами социального сетевого взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса. Портал интегрирован с видеоресурсами от 
РФМШ г. Алматы, Управление образования г. Алматы, Daryn.Online, Mektep.Online. 

Все видеоуроки предоставляются бесплатно, интегрированы с системой Zoom с возможностью 
уведомления и объявлений заблаговременно внутри системы.  
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На портале portal.kundelik.kz и в социальных сетях размещено 30 уроков, нацеленных именно на 
проведение дистанционного формата обучения для педагогов и обучающихся. На проведение дис-
танционного формата (сервисы, сайты и платформы) отводится не более 20% всей системы обуче-
ния. Остальные 80% приходится на использование педагогических технологий, различных методик 
обучения, подготовку педагогических кадров, систему диагностики, оценку результатов и сопрово-
ждение процесса. 

Из перечисленных методов и элементов ключевая сейчас - подготовка кадров. Чтобы её ре-
шить, педагоги должны пройти переподготовку и дать возможность выбора учреждений, владею-
щих данной системой подготовки. Заместитель директора по учебной работе и науке обеспечивает 
взаимосвязь педагогов магнитных школ, помогает установить и поддерживать дистанционную или 
мобильную связь [3]. 

Нужно понять, что  дистанционное обучение - особый тип обучения, в него недопустимо просто 
переводить привычные для очного обучения формы и методы. Частое использованию платформ с 
видео лишь перегружаются и зависают и это лишь лишняя нагрузка на детей и учителей. 

Организация дистанционного обучения в малкомплектных школах через сайты, платформы т.д. 
открывает новые возможности - проводить дистанционные курсы, конференции, олимпиады, проек-
ты для учащихся, педагогов методистов, руководителей. 

Это возможно через педагогические технологии, методики обучения, подготовка кадров, система 
диагностики и оценки результатов, обеспечение и сопровождение процесса и др. Из перечисленных 
элементов ключевое слово, учитель, владеющий методикой удалённой деятельности. 

При живом обучении учитель ограничен во времени, не может уделить внимание всем сразу, по-
вторить многократно материал, он всегда спешит выполнить те или иные запланированные задания. 

Онлайн–обучение уходит в сторону персонификации, говоря языком педагогов индивидуали-
зации, ученик может учиться в свой привычной обстановке, повторно посмотреть и прослушать не-
понятый материал, может остановить, выполнить задание и потом вновь продолжить работу над 
выполнением задания. 

Дистанционное обучение позволяет учиться со своей скоростью и темпом, со своей глубиной, 
потому что ученик в данном режиме может запросить более подробную информацию для глубокого 
изучения данной темы [2]. 

Дистанционное обучение ведет к персонализации образования, что выражается в самостоятель-
ном изучении дополнительного материала. Следует помнить, что дистанционное обучение - особый 
тип обучения, в него недопустимо просто переводить привычные для очного обучения формы и 
методы. 

Какие возможности имеет сегодня дистанционное обучение в МКШ республики:
- через АО «Казпочта» для получения заданий;
- через телеуроки интернет платформы Google Classroom, Moodle и Zoom;  
- видеоконференции в приложении «Zoom», работу с платформами Moоdle, Платонус, Сова и 

т.д.; 
- на специализированных интернет-платформах можно будет смотреть уроки онлайн, возвра-

щаться к ним и прорабатывать тему; 
- через использование компьютерных, педагогических программных средств, предназначен-

ных, в первую очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, для 
группового, индивидуального обучения и позволяющее контролировать полученные знания и уме-
ния  учащихся на платформе «Opiq.kz», «Bilimland.kz», «Imektep» 

В тех регионах, где нет широкополосного Интернета, в передаче заданий задействованы попу-
лярные мессенджеры WhatsApp и Telegram, электронная почта при использовании смартфонов, че-
рез электронный дневник «Кунделік» учителя могут передавать  задания и получать ответы, активно 
задействовав обратную связь.

Результаты мониторинга, проведенного НАО им.И.Алтынсарина, показали, какими инструмента-
ми при дистанционном обучении педагоги МКШ пользовались в IV четверти в период дистанцион-
ного обучения. 

Так, абсолютное большинство респондентов считают, что в качестве формы и средства обратной 
связи с учащимися наиболее удобными при дистанционном обучении являются чат-мессенджеры 
(Telegramm, WhatsApp и др.) и телефонные звонки. 

Педагоги малокомплектных школ в основном пользовались телеуроками, которые транслиро-



70

вались по республиканским телеканалам «Балапан» и «Ел арна», не могли осуществлять обратную 
связь с обучающимися. Учителям МКШ необходимо повысить свою пользовательскую компетент-
ность, научиться пользоваться информацией, размещенной на образовательном портале «Bilimland. 
kz», «Оpik.kz», «Imektep», разрабатывать свои презентации для уроков и готовить задания и пути 
осуществления обратной связи. 

В целом, дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в себе много нового и 
неизведанного. Это другие условия: 

- для ученика: меньше контроля со стороны школы, больше отвлекающих факторов; 
- для учителя: меньше информации о работе ученика, больше растерянности. 
В сфере дистанционного образования ученикам надо дать возможность самостоятельно освоить 

учебный материал, не отставать от программы и не быть оторванными от коллектива, а педагогам 
разрабатывать уроки интересными, насыщенными качественными, результативными.

Таким образом, в малокомплектной школе и ресурсном центре использование электронного и 
дистанционного обучения является одной из особенностей организации учебно-воспитательной 
работы. За счет дистанционного обучения сельские школьники преодолевают социальную изолиро-
ванность отдаленных сельских районов, дефицит культурно-развивающей среды. 
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ШЖМ-ДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ
DISTANCE LEARNING IN SMALL-SCALE SCHOOLS

Аннотация. Мақалада ШЖМ-да қашықтықтан оқыту мәселелері қарастырылады. Қазіргі жағдай еліміздің 
және бүкіл әлемнің білім беру жүйесіндегі өзгеріс болып табылады. Ауыл мектебіндегі білім беруді басқару 
жүйесі қашықтықтан оқыту жағына айтарлықтай өзгеруі тиіс,  бұл осы мақала шеңберінде зерттеудің негізіне 
алынып отыр.

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, ресурс орталығы, интернет-ресурстар, электронды платформалар.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы дистанционного обучения в МКШ. Современная ситуация 

является переломной в системе образования страны и всего мира. Очевидно, что и система управления обра-
зованием в сельской школе должна быть существенно трансформирована в сторону дистанционного обучения, 
что легло в основу исследования в рамках данной статьи. 

Ключевые слова:  дистанционное обучение, ресурсный центр, интернет-ресурсы, электронные платформы.  
Abstract. The article discusses the issues of distance learning in the small school. The current situation is 

a turning point in the education system of the country and the whole world. It is obvious that the education 
management system in a rural school should be substantially transformed towards distance learning, which 
formed the basis of the study in the framework of this article.

Key words: distance learning, resource center, Internet resources, electronic platforms.
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ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Г.Б. Саржанова, Г.Ж. Смагулова 

В настоящее время в условиях цифровизации для современного педагога важным является уме-
ние эффективно использовать новые информационные технологии в своей профессиональной де-
ятельности, при этом необходимо отметить, что в настоящее время учителя нацелены уже не только 
на использование имеющихся программных продуктов, но и на разработку авторских электронных 
мультимедийных ресурсов, направленных на достижение конкретных учебных целей и задач. 

Современные учебные пособия применяются в новом формате мультимедиа, который позволяет 
объединить в одном продукте разные виды информации в виде текстов, аудио, видео графики и 
анимационных элементов и обеспечивают возможность предоставления обратной связи, адаптив-
ность к индивидуальным особенностям обучаемого и автоматизацию контроля. При этом, «мульти-
медийный учебник призван максимально облегчить понимание и запоминание (причем активное, 
а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс 
обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую 
и эмоциональную память» [1].

Рассмотрим понятие мультимедийного учебного пособия, включающего себя определение учеб-
ного пособия как средства обучения и характеристику мультимедийного продукта. 

Для того чтобы выделить сущностные признаки учебного пособия, рассмотрим ряд определений 
понятия «учебное пособие».

1. «Учебное пособие – это вид учебной книги, решающий отдельные задачи, важные для раз-
вития самостоятельности учащихся и их духовных сил. К учебным пособиям относятся справочники, 
библиографии, повторительные книги» [2, с. 280]. 

2.  «Учебное пособие следует рассматривать как источник учебной информации и средство 
обучения, которое дополняет учебник и способствует расширению, углублению и лучшему усвоению 
знаний» [3]. 

3. «Учебное пособие является дополнением к учебнику, если он (учебник) не охватывает всех 
вопросов учебной программы или не отражает последних достижений науки и практики по отдель-
ным вопросам» [4, с. 150].

4. «Учебные пособия (хрестоматии, сборники задач и упражнений, словари, справочники, книги 
для внеклассного чтения и др.) являются значительным дополнением к учебнику. Отличительной 
особенностью учебных пособий является то, что в них учебный материал дается в более расширен-
ном плане, в значительной степени дополняет и расширяет материал учебника новейшими сведени-
ями, сведениями справочного характера» [5, с. 254].

Таким образом, учебное пособие – это вид литературы, дополняющий учебник, являющийся 
учебным средством и выступающий источником информации.

В образовательной среде понятия «электронный» и «мультимедийный» применительно к учеб-
ному пособию часто выступают как синонимичные, однако нам представляется необходимым их 
уточнение и разграничение. 

В силу различности подходов существуют различные определения этого термина как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе. Приведем несколько определений, взятых из различных 
источников.

В Большом энциклопедическом словаре термин мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum 
- много и media - medium - средоточие; средства) определяется как электронный носитель информа-
ции, включающий несколько ее видов (текст, изображение, анимацию и пр.) [6].

В Словаре Энциклопедия Британника мультимедиа рассматривается как использование, вклю-
чение в себя или охват нескольких сред (мультимедийный подход к обучению) «Multimedia: using, 
involving, or encompassing several media (a multimedia approach to learning)» [7].

Американский национальный стандарт по телекоммуникациям трактует мультимедиа как отно-
сящийся к обработке и интегрированному представлению информации более чем в одной форме, 
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например видео, звук, музыка или данные («Multimedia. Pertaining to the processing and integrated 
presentation of in- formation in more than one form, e. g., video, voice, music, or data») [8].

«Multimedia is typically used to mean the combination of text, sound, and/or motion video» (Муль-
тимедиа обычно используется для обозначения комбинации текста, звука, и/или видео ряда) [9]. 

«Мультимедиа (лат. Multum + Medium) - одновременное использование различных форм пред-
ставления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в одном объек-
те-контейнере может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видео информация, а также, 
возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней. Основные составляющие мультимедиа: 
текст, аудио, изображения, анимация, видео, интерактивность» [10].

Н.Н. Огольцова рассматривает мультимедийное пособие как «единый комплекс компьютерных 
программ, содержащий сведения по учебному предмету в объеме, достаточном для подготовки уча-
щегося по всему учебному курсу, и методические указания, определяющие последовательность об-
учения» [11].

На основании большинства определений данного термина можно сделать вывод о том, что муль-
тимедиа включает в себя текстовую, графическую, анимационную, видео- и звуковую информацию, 
структурированную, интегрированную и представленную в едином продукте с помощью компью-
терных технологий. «Мультимедиа» в нашем понимании означает компьютерную технологию, ис-
пользующую для представления информации не только текст, но и графику, цвет, звук, анимацию, 
видеоизображения в любых сочетаниях. Таким образом, «мультимедийное учебное пособие» мы 
рассматриваем как учебное средство, при разработке которого была задействованы мультимедиа 
технологии, т. е. технологии интеграции и передачи аудио- и видеоинформации (аудио- и видеоф-
рагменты, сюжеты, передачи и др.), анимации, цвета, графики и т. д. в любых сочетаниях. Технология 
мультимедиа, в свою очередь - это переход с помощью компьютера от учебного текста к наглядно-
сти, от одного наглядного средства обучения к другому; возможность совершить то же движение, 
но назад; параллельное прослушивание звукового комментария к учебному материалу. Порядок 
движения в мультимедиа-пространстве определяется преподавателем или обучающимся [12, c. 159]. 

Данное определение мультимедийного пособия не противоречит термину «электронный учеб-
ник», при этом необходимо подчеркнуть, что электронный учебник или пособие может не являться 
мультимедийным, т.е. быть построенным только на технологии обработки текста без включения ви-
део, звука или графики. 

При создании мультимедийного учебного пособия (МУП) по иностранному языку необходимо 
учитывать принципы создания мультимедийных пособий, специфику предмета «иностранный язык» 
и требования к мультимедийному учебному пособию как к учебному и электронному изданию. 

Процесс разработки мультимедийного учебного пособия включает в себя два основных этапа: 
подготовительный (проектировочный) этап и этап компоновки.

Подготовительный этап состоит из:
- постановки целей и задач мультимедийного учебного пособия;
- отбора источников учебного материала и формирование содержания учебного пособия;
- структуризации отобранного материала и разработка оглавления;
- переработки и оформления текста и построение основных разделов и модулей;
- отбора, создания и технической обработки и адаптации материала для мультимедийного во-

площения (аудио- и видеосюжеты, фрагменты, необходимое звуковое сопровождение, графические 
изображения), а также разработка комплекса упражнений к отобранному медиа контенту. Необхо-
димо отметить, что отбор и подготовка содержания для включения в МУП требует отбора аудио- и 
видеоматериалов, адекватных заданной цели, при этом выбор содержания обуславливается требо-
ваниями учебной программы, а также уровнем подготовленности обучаемых.

Данный этап предполагает создание программы МУП, дающей общее представление об его об-
разовательных целях, задачах, структуре, содержании и предполагаемой сфере применения. По-
становка целей и задач позволяют автору пособия оптимально воплотить его назначение. На этапе 
проектирования осуществляется отбор и/или разработка исходных материалов для МУП (текстов, 
графических иллюстраций, аудио и видеофрагментов и т.д.), а также подбор пакетов прикладных 
программ. Определяется выбор программного средства общего назначения: текстовые и графиче-
ские редакторы, программы оцифровки и монтажа аудио/видео, инструментальные среды програм-
мирования и т.п.

Второй этап разработки мультимедийного учебного пособия состоит из компоновки, т.е. сборки 
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составляющих в единое целое мультимедийного продукта. Технически он представляет собой сбор-
ку отобранных и разработанных в процессе подготовки частей мультимедийного учебного пособия 
- информационных, обучающих, контролирующих, для предъявления обучающимся в соответствии с 
задуманным автором сценарием. На данном этапе все материалы мультимедийного пособия, пред-
ставленные в электронной форме, объединяются в единый ресурс с помощью специальных инстру-
ментальных программных средств. В результате появляются учебные модули, с которым предстоит 
работать пользователю. Содержание МУП должно быть ориентировано на освоение заданных учеб-
ной программой компетенций.

Второй этап разработки МУП можно осуществить двумя подходами: 1) с помощью прямого про-
граммирования на алгоритмическом языке Pascal, Basic, Java и т.п.; 2) при помощи программных 
инструментальных средств. 

Использование первого подхода предоставляет простор для реализации  любых дидактических 
методики автора и разработчиков, однако является достаточно трудоемким и требует привлечения 
профессиональных программистов.  

Второй поход подразумевает компоновку МУП с помощью программных инструментальных 
средств создания электронных мультимедийных обучающих продуктов, так называемых авторских 
сред или систем (например, iSpring Suite, Moodle, Adobe Captivate, REDCLASS Course, Document Suite, 
Easygenerator, CourseLab, Dreamweaver, CourseBuilder, HyperStudio, Adobe Flash, eAuthor, Дельфин и 
др.). Для создания мультимедийных учебных пособий используются инструментальные программ-
ные средства специализированного (авторские среды) или универсального (системы программи-
рования) характера. Они позволяют включать в МУП целый ряд различных компонентов: гипер-
тексты, ссылки, анимированные изображения, аудио- и видеофрагменты, интерактивности.  готовых 
программных модулей. Некоторые авторские среды имеют встроенные текстовые и графические 
редакторы, аниматоры, диалогические тренажеры. Наличие типовых шаблонов значительно облег-
чает процесс компоновки МУП. Данный подход не требует от педагогов специальных знаний языков 
программирования, позволяя создать качественный мультимедийный образовательный продукт са-
мостоятельно.  

В структуре МУП выделяют введение и основную часть. Обязательными разделами являются: 
глоссарий, список литературы и других источников.

Некоторые авторы также выделяют также заключительные этапы подготовки документации по 
мультимедийному курсу/пособию (выходные данные, аннотация, руководство пользователю с уче-
том методических рекомендаций автора) и тестирование и отработка курса/пособия с целью его 
улучшения и выявления возможных ошибок [12, с. 184]. 

При разработке МУП необходимо соблюдение следующих принципов: принципа приоритетно-
сти педагогического подхода, принципа модуля, принципа полноты, принципа наглядности.  

Принцип приоритетности педагогического подхода предполагает соблюдение системного, си-
нергетического, проблемного, алгоритмического, программированного, проектного, эвристического 
и компетентностного  подходов при поставке цели и отборе и разработке содержания МУП. 

Принцип модуля предполагает деление учебного материала на разделы, состоящие из модулей, 
законченные по содержанию. Принцип полноты обуславливает комплексный подход к формирова-
нию модулей, включающие в себя теоретический материал, контрольные вопросы и примеры. 

Принцип наглядности предполагает обеспечение модуля иллюстративным материалом, имею-
щим образовательную ценность и уместным к применению в случае методически оправданной не-
обходимости.

Таким образом, этапы разработки мультимедийного пособия по иностранному языку включают 
в себя проработку педагогического и технологического сценариев создания конечного образова-
тельного продукта, от целеполагания до разработки методических указаний по его использованию. 
Важно понимать, что создание эффективного мультимедийного пособия по иностранному языку на 
основе прикладных и инструментальных программных средств   базируется на реализации методи-
ческих, психолого - педагогических и технико-технологических требований на этапах его разработки, 
а также соблюдении основных принципов его разработки. Создание качественных и эффективных 
мультимедийных  учебных пособий по иностранному языку  при соблюдении методических требо-
ваний к их использованию позволяет решить такие вопросы как интеграция аутентичных аудио- и 
видеоматериалов в образовательный процесс, индивидуализации обучения иностранным языкам, 
интерактивности и автоматизации контроля; нелинейная подачи аудио, видео и текстовой информа-
ции, учет разных типов восприятия учебного материала.
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ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

PRINCIPLES AND STAGES CREATING OF A FOREIGN LANGUAGE MULTIMEDIA MANUAL 

Аннотация. Мақала шет тілі бойынша мультимедиялық оқу құралын әзірлеу мәселесіне арналған. Авторах 
оқу құралы ретіндегі анықтамасын және мультимедиалық өнімінің сипаттамасын қамтитын мультимедиялық 
оқу құралының түсінігін талдайды, оны әзірлеудің кезеңдері мен принциптерін егжей-тегжейлі қарастырады.

Түйін сөздер: мультимедиа, мультимедиа технологиялары, мультимедиялық оқу құралы, қолданбалы  
бағдарламалық құралдар.

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки мультимедийного учебного пособия по иностранно-
му языку. Авторы анализируют понятие мультимедийного учебного пособия, включающего себя определение 
учебного пособия как средства обучения и характеристику мультимедийного продукта, подробно рассматри-
вают этапы и принципы его разработки.

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедиа технологии, мультимедийное учебное пособие, инструмен-
тальные программные средства.

Abstract. The article is devoted to the problem of creating a foreign language multimedia manual. The authors 
analyze the concept of a multimedia textbook, which includes the definition of a teaching manual as a learning 
tool and a characteristic of a multimedia product, consider in detail the stages and principles of its creating.

Key words: multimedia, multimedia technology, multimedia manual, software tools.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Е. Р. Шалтеев, С. В. Стадниченко

Современное образование на основе дистанционных технологий выходит за пределы отдельных 
государств, становясь «для всех», «на всю жизнь» и «без стен и границ». Это большой прорыв, 
обеспечивающий возможность получения высококачественного образования для любого человека 
по всему миру, вне зависимости от его местонахождения, проживания и возможностей здоровья.

Для Казахстана внедрение высококачественных дистанционных образовательных технологий 
и открытое образование – это еще и возможность заявить о себе в международной среде, 
распространить свое культурное и политическое влияние, повысить свою конкурентоспособность, 
один из способов решать важные социальные проблемы.

Наша республика имеет большую территорию, вместе с тем, значительная часть населения 
проживает в населенных пунктах, удаленных от городов, областных и районных центров. Развитие 
интернет-сетей создало принципиально новые условия для получения образования для любого 
человека, в том числе – и с ограниченными возможностями здоровья. Занимаясь с помощью 
компьютера, ребенок, ограниченный в пространстве и в своих физических возможностях, перестает 
быть им – у него появляется связь буквально со всем миром.

Сложившаяся ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, в короткие сроки заставила 
пересмотреть подходы ко всем уровням системы образования. Во всем мире они перешли на 
дистанционное обучение. 

Система специального коррекционного образования, к которой относятся кабинеты психолого-
педагогической коррекции, в том числе и наш, также перешла на дистанционное обучение.

Если особый ребенок в обычных условиях требует компетентного педагогического подхода, то в 
онлайн-режиме – особенно.

Народ говорит: «Асу бермес асқар жоқ» - нет ничего невозможного. Наш кабинет психолого-
педагогической коррекции города Тобыл Костанайского района Управления образования 
акимата Костанайской области (далее – КППК) уже вынашивал идею обучения детей с особыми 
образовательными потребностями дистанционно. Связано это было с тем, что некоторые дети 
ежегодно проходили медицинскую реабилитацию и не могли очно посещать учебные занятия.

Так как обучение у нас, в основном, индивидуальное, первым делом мы придумали систему 
личного кураторства для ребенка. Каждая семья имеет своего рода классного руководителя для 
решения всех задач воспитания и обучения.

Далее с детьми работают специальные педагоги согласно возрасту и диагнозу. При этом мы 
стараемся учитывать не только медицинские показатели, но и пожелания родителей, график 
занятости и детей, и родителей.

Многолетний опыт работы нашей организации показал, что, чем теснее сотрудничество  с 
родителями, тем успешнее социализация и обучение особых детей.

Парадокс, но, на наш взгляд, наша специальная организация адаптировалась к дистанционному 
обучению гораздо лучше и быстрее, чем школы. Причина очень проста – это знание педагогами 
индивидуальных особенностей каждого ребенка с учетом диагноза и взаимопонимание с родителями.

Следуя инструкциям, разработанным Министерством образования и науки Республики Казахстан 
и Национальной академии образования им. И.Алтынсарина, сначала нами был проведен мониторинг 
имеющихся у семей обучающихся технических средств и возможности интернет-доступа, удобного 
для детей и родителей времени учебных занятий и средств обучения.

Для координации работы педагогов КППК и оказания методической помощи в новых условиях 
дистанционной деятельности были разработаны рекомендации по организации учебного процесса.

Целью мы для себя определили создание единой коррекционно-образовательной среды 
в условиях дистанционного обучения и воспитания для детей с особыми образовательными 
потребностями.

Задачами стало:
1.Продолжение коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в домашних условиях.
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2.Разработка и подготовка базы упражнений и заданий для детей с особыми образовательными 
потребностями для дистанционного обучения и воспитания с учетом диагноза обучающихся.

3.Совместная работа с родителями по согласованию форм и времени дистанционного обучения 
и воспитания, определение форм обратной связи с родителями и обучающимися.

4.Стимулирование самостоятельной работы обучающихся,  координируемой педагогами, и 
оказание консультативной помощи родителям по мотивации детей к самостоятельности в обучении.

Методические рекомендации включали вопросы организации процесса обучения с 
использованием дистанционных технологий, структуру занятий, рекомендации педагогу по 
сопровождению обучающихся, обучающимся - по выполнению самостоятельной работы  и их 
родителям - по созданию условий для обучения [1].

Далее было составлено индивидуальное расписание учебных занятий для каждого ребенка, так 
как групповое дистанционное обучение не подходило в силу разнообразности и тяжести диагнозов 
детей.

Дистанционное обучение мы начали с простого общения с детьми по скайпу и ватсапу (фото 1).

За время карантина они соскучились и по педагогам, и по занятиям. В тоже время отрабатывались 
технические навыки и применение различных методов и форм обучения. Для того, чтобы было 
удобно родителям, стали записывать видеоуроки. Можно заниматься неоднократно и в любое время!

Конечно, есть дети с очень сложными заболеваниями, которым компьютерное онлайн-обучение 
даже противопоказано. Здесь мы нашли выход в том, чтобы обучать родителей проведению занятий. 
Ведь даже элементарные учебные навыки помогут нам вместе сохранить здоровье ребенка (фото 2)! 

Использовали в работе все формы дистанционного обучения, в 
том числе электронную почту и свои страницы в соцсетях (инстаграм 
и фейсбук), что позволило нам дополнительно реализовать не только 
свои учебные цели, но и познакомиться с опытом коллег нашей 
республики и других стран.

Учитывая карантинный, «домашний» образ жизни наших 
воспитанников, также старались разрабатывать задания 
творческого и спортивного характера. 

Как показал опыт дистанционного обучения в нашей организации 
-  при желании все  трудности преодолимы. 

Для себя мы выделили следующие плюсы дистанционного 
обучения:

1. Возможность обучаться в любое время: в зависимости от состояния здоровья и режима дня, 
ребенок обучается в самое удобное для себя время, сохраняя при этом психоэмоциомальный 
настрой.

2. Возможность обучаться в своем темпе: реализуется индивидуальная образовательная 
траектория каждого ученика. 

3. Возможность обучаться в любом месте: наши обучающиеся проживают в 15-ти населенных 
пунктах Костанайского района, однако, это не мешает им обучаться дистанционно.

4. Доступность учебных материалов: объем учебных занятий, их содержание и темп прохождения 
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дозируется строго индивидуально. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать 
каждую работу ребенка, дать рекомендации по исправлению ошибки, работать с каждым ребенком 
до полного решения учебной задачи.

Педагог в зависимости от образовательных потребностей учащегося может применять гибкую, 
индивидуальную методику обучения, предлагать дополнительные, ориентированные на конкретного 
ученика блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы [4, 5].

5. Обучение в спокойной обстановке: не все дети в силу имеющегося диагноза стрессоустойчивы 
к внешним проявлениям окружающей среды и им нужна длительная адаптация.  

6. Развитие творческих способностей: удивительно, но длительное нахождение на карантине 
позволило выявить у наших воспитанников массу творческих способностей или развить их. Главную 
роль играют личные качества обучающихся, их способности, стремление к получению знаний, 
физические же недостатки отходят на задний план (фото 3).

7. Профессиональный опыт: дистанционное обучение позволило 
приобрести колоссальный профессиональный опыт не только педагогам  
и родителям, который, бесспорно, пригодится при обучении и воспитании 
детей с особыми потребностями.

8. Сотрудничество с родителями: изначально тесное взаимодействие 
с родителями позволило нам еще больше укрепить его для достижения 
общих целей и избежать конфликтных ситуаций в ходе дистанционного 
обучения.

9. Общение родителей со своими детьми: приобщение родителей к 
деятельности детей во время дистанционного обучения дает возможность 
укрепить внутрисемейные отношения, найти подход к ребенку, найти 

единомышленников, почувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете,  преодолеть 
«комплекс беды», характерный для многих семей, воспитывающих особых детей (фото 4).

В любой деятельности не обойтись без минусов: минусы 
дистанционного обучения:

1. Необходима сильная мотивация родителя, педагога, 
ребенка: все перечисленные должны быть так или иначе 
заинтересованы в конечном результате.

2. Дистанционное образование не подходит для развития 
коммуникабельности: детям с тяжелыми диагнозами, 
нарушениями эмоционально-волевой сферы крайне сложно 
обучаться дистанционно. 

3. Недостаток специальных теоретических и практических 
знаний: дистанционное обучение выявило проблему нехватки 
специальных знаний у родителей.

4. Недостаточная компьютерная грамотность и технические возможности: общая проблема для 
родителей, детей и некоторых педагогов, помимо желания, необходимо иметь также соответствующие 
технические навыки и возможности. Мелкий шрифт текста, сложный формат представления 
информации, маленькие окошки для ввода логина и пароля или электронного адреса страницы, 
сложный механизм навигации и другие технические условия.

Несмотря на выявленные проблемы, мы пришли к выводу, что дистанционное обучение – обучение, 
позволяющее каждому ребенку с ограниченными физическими возможностями найти оптимальный 
для себя способ получения образования и успешной адаптации в жизни; одно из самых современных 
форм получения знаний; включение в систему образования детей с особыми образовательными 
потребностями технологий дистанционного обучения позволяет усовершенствовать методики 
обучения и тем самым повысить качество образования, дает возможность виртуального общения, 
знакомства и обмена мнениями в компьютерной сети, т.е. содействует их интеграции в социум, 
открывает пути в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои потребности, преодолеть 
свое одиночество (фото 5).
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Новая среда обучения открывает учащимся также возможности 
практиковать свои навыки работы с интернетом и компьютерными 
технологиями, что может оказать влияние  на их развитие  и дальнейшую 
профессиональную ориентацию.

Возможности дистанционного обучения практически безграничны, 
виртуальная среда действительно помогает преодолевать барьеры, 
главное – захотеть их преодолеть. Ведь непреодолимы только те барьеры, 
которые мы перед собой выдвигаем сами (фото 6).

Как бы сложно ни было нам всем, абсолютно уверены в том, что мы – 
не на дистанции, мы – все вместе! И в жизни, и в учебе! BIRGEMIZ, мир!
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА ТҮЗЕТУ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

NEW APPROACHES TO CORRECTIONAL PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

Аннотация. Мақалада ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған қашықтықтан оқытуды 
ұйымдастыру; қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған.

Түйін сөздер: Қашықтықтан оқытудың мақсаты, міндеттері, артықшылықтары мен кемшіліктері.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дистанционного обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями; плюсы и минусы дистанционного обучения.
Ключевые слова: Цель, задачи, плюсы и минусы дистанционного обучения. 
Abstract. The article deals with the organization of distance learning for children with special educational 

needs; the pros and cons of distance learning.
Key words: The purpose, objectives, pros and cons of distance learning.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ / БАРЬЕРОВ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Задача развития психолого-педагогических технологий, проблемы дифференциации и 
индивидуализации процесса образовательного сопровождения в последние десятилетия стали 
приоритетными в социализации детей с особыми образовательными потребностями.

В последние годы в Таджикистане активизировалась работа в направлении поиска оптимальных 
вариантов и эффективных форм работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 
Для реализации инклюзивной политики в стране актуально рассматривается вопрос о разработке 
индивидуальной модели работы и организации индивидуального образовательного сопровождения.

Законодательной базой инклюзивного образования в Таджикистане является: Конституция 
Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (от 2013 г.), Закон 
Республики Таджикистан «О правах ребенка», Закон Республики Таджикистан «О социальной защите  
инвалидов», Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы [9]; Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан до 2015 г., Национальная стратегия развития Таджикистана до 2020 г., 
Национальная стратегия развития образования до 2030 года, а также «Цели развития тысячелетия» 
и другие нормативные акты. Одной из задач, вытекающих из целей развитии тысячелетия и 
соответствующих программе реформ, проводимых Правительством РТ, является поэтапное 
внедрение принципов инклюзивного образования.

Важно отметить, что в Республике Таджикистан день за днем наблюдается растущая динамика 
количества учреждений, в частности развивающих центров и соответственно количество детей с 
особыми образовательными потребностями, получающих доступ к разным ступеням образования 
растет (см. таблицу) [10].

Развитие инклюзивного образования в Республике Таджикистан, как отмечает И.Х. Каримова – 
это «веление времени и обязанность социального государства, взявшего на себя как член ООН, ряд 
обязательств по отношению к детям-инвалидам». Автором отмечается, что успешность реализации 
этих обязательств зависит «не только от государства, но и от позиции общества по отношению к 
лицам с ограниченными возможностями вообще и к образованию детей-инвалидов, в частности» 
[8, C. 3].

Статистическая характеристика
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количество центров– 1697 и численность детей в этих центрах 46306

количество ДУ– 636 и численность детей в этих учреждениях – 96578

количество детей с ограниченными возможностями до 7 лет – 568 (218 девочек)

ТҰРАҚТЫ ДАМУ МҮДДЕЛЕРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ САБАҚТАСТЫҒЫ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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учреждения общего среднего образования по типу школы – 3869;

государственные ОУ – 3808 и численность учащихся – 1946830 (девочки 1006086)

негосударственные ОУ – 61 и численность учащихся 23172 (девочки 15194)

заочные образовательные учреждения – 9 и численность учащихся 923 (девочки 178)

количество учащихся на дневных ОУ по типу школ в городах - 557112 (девочки 261784)

количество учащихся в негосударственных СОУ в городах 576785 (девочки 268693)

количество учащихся на дневных ОУ по типу школ в сельской местности – 1389718 (девочки 678960)

количество детей с ОВ от 7 до 17 лет в Республики Таджикистан – 7278 (из них девочек 2879)

количество специализированных классов для детей с ограниченными возможностями – 345

Анализ ситуации показывает, что несмотря на выполненный объем работы существуют такие 
проблемы как,  недостаточная проработанность законодательства в организации индивидуальной 
образовательной поддержки для формирования личностных социализирующих ресурсов и 
интеграции ресурсов общества для формирования готовностей к продуктивной социальной 
включенности детей с особыми образовательными потребностями.

Модель индивидуальной поддержки детей с особыми образовательными потребностями 
в условиях общеобразовательных учреждений отражает соединительно-восстановительную, 
консультативно-поддерживающую процедуру в ходе социального включения подростков и носит 
концептуальный характер. Она предполагает систему работы, включающую пять взаимосвязанных 
этапов выполнения, которые логически взаимосвязаны и подчинены общей цели (см. рисунок).
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Рис. Модель индивидуальной поддержки детей с ООП в условиях СОУ 

Инклюзивное образование / Универсальный дизайн обучения. УДО – это подход к разработке 
индивидуальной учебной программы, который может помочь учителям настроить учебную 
программу для всех учащихся, независимо от их способности, неспособности, возраста, пола или 
культурного и языкового опыта. УДО представляет собой план разработки стратегий, материалов, 
оценок и инструментов для охвата и обучения школьников с различными потребностями. Структура 
УДО основана на трех принципах[7]:

- Множество способов представления информации – использование различных методов для 
представления информации, предоставление ряда средств для поддержки информации

- Множество способов действий и выражения – предоставление учащимся альтернативных 
способов действовать и демонстрировать то, что они знают

- Множество способов включенности - использование интересов учащихся, предлагая выбор 
контингента и инструментов; мотивирование учащихся, предлагая регулируемые уровни сложности 



81

[7].
Таким образом, «универсальный дизайн обучения» относится к движению в архитектуре и 

разработке творческого продукта, цель которых сделать условия (места и вещи) более доступными 
для людей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательных 
учреждений.

Социальная ситуация развития и общественный запрос – в учении о структуре и динамике 
психологического возраста, Л.С. Выготский ввел понятие «социальная ситуация развития» [6] как 
важной характеристики возраста, раскрывающей отношение ребенка к его социальному окружению, 
соответственно которого возрождается общественный запрос к разработке и реализации 
соответствующих механицизмов социализации ребенка к открытому обществу. Именно «социальная 
ситуация развития» и «общественный запрос» является основой для создания инклюзивной 
предпосылки образовательного процесса, на базе которого можно построить универсальную 
модель /дизайн обучения. 

Законодательная база в сфере образования и социальной защиты платформа для создания 
соответствующих законодательных условий продвижения инклюзивного подхода в образовательном 
процессе.

Оценка ресурсов и выявление личностных барьеров у ДООП. Цель проведения оценки – 
максимально точное определение потребностей ребенка с учетом особенностей его роста и 
развития (оценка коммуникативных навыков, самооценка и эмоции, когнитивные, регулятивные, 
сенсорные, адаптивные навыки и общение, оценка учебной среды и социальная компетентность); 
выявление сильных и слабых сторон семьи и ресурсов семейного окружения; определение 
ключевой проблемы, причин возникновения трудностей и возможностей по оказанию помощи со 
стороны образовательного учреждения. На этом этапе с одной стороны определяются личностные 
ресурсы ребенка, ресурсы институтов и посредников социализации и с другой стороны личностные 
и социальные барьеры, затрудняющие социализирующий процесс. На данном этапе происходит 
дифференциация и индивидуализация личностных ресурсов / барьеров у детей с особыми 
образовательными потребностями, на основе которых определяются группы и уровень специальных 
образовательных потребностей детей, и разрабатывается для каждого ребенка индивидуальный 
план поддержки (ИПП), который отражает комплексную социальную поддержку и поддержку в 
обучении разным учебным предметам.

Методы/инструменты для оценки могут быть следующие: изучение документов; наблюдение; 
беседа / интервью; анкеты / анкетирование; анализ продуктов деятельности; тесты и другое.

Таким образом, оценка ресурсов и выявление личностных барьеров у ДООП определяется 
«зона актуального развития» и «зона ближайшего развития». Зона актуального развития отражает 
уровень развития ребёнка, т.е., какую задачу он может решить самостоятельно, а зона ближайшего 
развития отражает уровень потенциального развития, которого ребёнок способен достигнуть с 
помощью индивидуальной поддержки (под руководством педагога, в сотрудничестве с родителями, 
со сверстниками и с другими видами поддержки). 

 Формирование ресурсов социализации и снятие личностных барьеров реализуется в рамках ИПП. 
Для внедрения инклюзивного образования и реализации ИПП в условиях общеобразовательных 
учреждений Республики Таджикистан предполагается создание школьного комитета (туда могут 
войти директор учреждения, зам. директоров, психолог, председателей метод. объединений, 
председателей родительских комитетов) и активное участие семьи (родителей, опекунов ребенка) 
и других общественных социализирующих институтов. 

Одним из важных моментов в организации индивидуальной поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями является модификации социальных ресурсов и устранение 
социальных барьеров путём интеграции существующих научно-технических и социальных ресурсов 
образовательного учреждения. Этот процесс сопровождает все этапы инклюзивного процесса в 
образовании детей и регулярно должен обновляться современными технологиями работы. 

Таким образом, цель организации индивидуальной поддержки для детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях общеобразовательных учреждений является 
формирование у  детей данной категории готовности к продуктивной социальной включенности. 
Модель индивидуальной поддержки детей с особыми образовательными потребностями имеет 
свою специфику. 

• Она определяется: а) особенностями детей с особыми образовательными потребностями; б) 
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психосоциальными ресурсами и личностными барьерами; в) деформацией их личностного развития; 
г) дисгармоничными внутриличностными и межличностными отношениями.

• Модель, которая по отношению ребёнка требует индивидуального подхода, исключая 
разобщенность между специалистами, предполагает командный подход  в работе детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях учреждения.

• При всех обстоятельствах сохраняются особые требования к организации предметно-
пространственной среды образовательного учреждения.

• Процесс снятия личностных и социальных барьеров и формирование готовности к продуктивной 
социальной включенности детей с особыми образовательными потребностями, реализуемый в 
рамках общеобразовательной программы, осуществляется за счет последовательного действия 
следующих механизмов: смыслообразования, рефлексии, идентификации и эмоционального 
принятия [4, с. 84].

Таким образом, подводя итоги сказанного в контексте постановки изученных вопросов, можно 
отметит следующее:

1) инклюзивное образование - это непрерывный творческий процесс, который  формируется у 
личности учащихся как субъекта образовательного процесса;

2) формирование личности происходит и обеспечивается в процессе социализации, которая 
происходит на основе индивидуального социального включения каждого человека и обеспечивает 
его дальнейшее развитие;

3) равноправное и справедливое включение каждого ребенка в общеобразовательном процессе 
требует соответствующих инклюзивных условий;

4) инклюзивное условие может быть создано путем организации индивидуальной поддержки 
детей с особыми образовательными потребностями в средних учебных заведениях;

5) обучение детей с особыми образовательными потребностями в формате инклюзивного 
образования следует воспринимать как новое направление в истории современного образования, 
которое отражает гуманистические ценности, как базисные универсальные цели и идеалы, как 
человеческую деятельность и поведение в целом;

6) успехи в инклюзивном образовании немыслимы без учета его специфических особенностей, 
создания нормативно-правовых, социально-психологических и педагогических условий обучения, 
преодоления существующих барьеров, преград и противоречий в образовательной практике в 
условиях полноценного охвата детей с ограниченными возможностями;

7) необходима разработка и совершенствование нормативно-правовой базы для полноценного 
функционирования и развития инклюзивного образования, подготовка пакета необходимых 
документов, регламентирующих процесс отбора, устройства и индивидуальной поддержки детей с 
особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях.

 

Список литературы: 
1. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 

Душанбе, от 2-го августа 2011 года. № 762.
2. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Душанбе, от 22-го июля 2013 года. № 1004.
3. Закон Республики Таджикистан «О защите прав ребёнка». Душанбе, от 18-го марта 2015 года. № 1196.
4. Абдурашитов Н.Ф. Психологические параметры гармонизации детско-родительских отношений у 

подростков-правонарушителей в условиях их пребывания в специальной школе: монография / Отв. ред. Р. 
Атаханов. Душанбе: Ирфон, 2017. 228 с.

5. Байзоев А. Инклюзивное образование: передовой опыт и проблемы его внедрения в условиях 
Таджикистана. Душанбе, 2016. 110 с. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. 671 
с.

7. Информационный бюллетень Центра TEAL № 2: Универсальный Дизайн для Обучения 2010 (http://www.
udlcenter.org)

8. Каримова И.Х. Инклюзивное образование: сделать каждого ребенка счастливым // Материалы IV 
Международной конференции «Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей решения» /Составители: 
Каримова И., Негматов С., Байзоев А. Душанбе, 250 с. 

9. Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями. 
Душанбе. от 30 апреля 2011 года.

10. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан на 2018-2019 гг.



83

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКЕМЕЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ 
ЖЕКЕ РЕСУРСТАРЫН ЖІКТЕУ ЖӘНЕ ЖЕКЕЛЕУ

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF PERSONAL RESOURCES / BARRIERS OF CHILDREN WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS UNDER CONDITIONS OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Аннотация. Мақалада жалпы білім беретін мекемелер жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар ба-
лаларды жеке әлеуметтік және білім беруде қолдау мәселелері қаралады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балалармен жұмыс бойынша модель ұсынылады және әлеуметтік жағдайлар талданады. Инклюзивті білім беру 
- оқушының білім беру субъектісі ретіндегі тұлғасының қалыптасуы үшін үздіксіз шығармашылық процесс екені 
туралы ой қозғалады.

Түйін сөздер:  ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар, инклюзивті білім беру, тұлғаға бағытталған білім 
беру, дифференциация, жеке қолдау, баға, ресурстар, дамудың әлеуметтік жағдаяты, өзекті даму аймағы. 

Аннотация. В статье рассматривается индивидуальная социальная и образовательная поддержка детей с осо-
быми образовательными потребностями в условиях общеобразовательных учреждений. Анализировано социаль-
ные ситуации и представлена модель работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Раскрываются 
мысли о том, что инклюзивное образование – это непрерывный творческий процесс, который в этом процессе 
формируется личности учащихся как субъекта образовательного процесса.

Ключевые слова: Дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, индивидуа-
лизация, дифференциация, индивидуальная поддержка, оценка, ресурсы, социальная ситуация развития, зона ак-
туального развития. 

Аbstract. The article discusses the issues of individual social and educational support for children with special 
educational needs in general educational institutions. The social situation is analyzed and a model of work with 
children with special educational needs is presented. The idea is revealed that inclusive education is a continuous 
creative process, which in this process is formed by the personality of students as a subject of the educational process.

Key words: Children with special educational needs, inclusive education, individualization, differentiation, individual 
support, assessment, resources, social development situation, zone of current development, zone of developmental 
development of readiness for productive social inclusion of pre-school education.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

М.Б. Абильдина

В первую очередь необходимо задаться вопросом «Что же такое оценивание в образовании?». 
Оценивание - это контроль качества образования; инструмент, позволяющий определять развитие, 
прогресс в преподавательской деятельности; способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью 
которого преподаватель определяет уровень подготовленности учащегося. Причем под понятием 
«контроль» ни в коем случае нельзя понимать наказание, это лишь обратная связь, благодаря 
которой можно корректировать процесс образования, для получения желаемых результатов. Не 
случайно термин «оценивание» происходит от латинского слова, обозначающего «сидеть рядом», 
поскольку характерным признаком оценивания является то, что один человек тщательно наблюдает 
за тем, что говорит или делает другой в случае самооценивания, размышляет о своих собственных 
знаниях, понимании или поведении. Данное предположение касается всего спектра оценивания: от 
официальных тестов и экзаменов до неформального оценивания, проводимого учителями в классах 
сотни раз в день. Несмотря на это форма, которую принимает оценивание, может быть разной: одни 
тесты проводятся с карандашом в руках и бумагой, в то время как другие основываются на постановке 
вопросов в процессе обычного общения в классе. Все виды оценивания имеют одинаковые общие 
характеристики, и включает в себя: 

• наблюдение;
• интерпретацию полученных данных;
• заключения, которые могут использоваться для определения дальнейших действий [1].
Я считаю, что именно оценивание самих учащихся своих знаний и знаний одноклассников, играет 

важную роль в пересмотре их взглядов на обучение. Изменился мир, появились новые технологии в 
обучении, изменился ученик, который может сам себя оценить, умеет оценивать других. Данный вид 
оценивания создает ситуацию успеха и может мотивировать учащихся пересмотреть свои взгляды 
на оценивание. Ведь оценка, как со стороны учителя, так и со стороны ученика может обучить, 
направить, стимулировать, эмоционально настроить или, наоборот, привести в спаду активности 
обучающегося. По этой причине необходимо знать среду, в которой ты находишься и уметь оценить 
учащегося так, чтобы перечисленные направления оценивания становились для него позитивным 
стимулом.  Оценка - это неотъемлемый компонент в учебном процессе, оценка это регулятор и 
показатель результата не только учащихся, но и учителя.

Сейчас в связи с мировыми процессами глобализации, изменениями спроса к требованиям на 
навыки на рынке труда, мы обязаны изменить систему образования, подходы в педагогике. Какова 
же альтернатива? Не будем изобретать велосипед, а обратимся к зарубежному опыту. Одним из 
главных навыков в современном мире является: разрешать вопросы и проблемы, которые не имеют 
простого и четкого решения; высказывать и обосновывать научные идеи, разрабатывать новые 
подходы, аргументировать. Как же можно добиться таких результатов? [3]. Становится очевидно, что 
используя традиционный подход в образовательном процессе мы такого результата не добьемся. 
Альтернатива традиционному подходу, конструктивистский подход. При конструктивистском 
подходе преподаватель ценит самостоятельные, пусть не всегда правильные, рассуждения 
учащихся, «умные» вопросы, сознательно исправленные ими ошибки. Оцениваются все продукты 
учебно-познавательной деятельности учащихся, показывающие не только результаты обучения, но 
и усилия, приложенные учащимся к конструированию нового знания, и его прогресс [2]. Контроль 
и оценка осуществляются в тесной связи с тем, как реально протекал процесс обучения. Учащиеся 
большую часть времени как на уроке, так и при выполнении домашних заданий работают в 
малых группах, командах или парах. Они подтверждают древнюю мудрость, сформулированную в 
китайской пословице: «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Позволь мне сделать - и 
это станет моим навсегда». В ходе написания статьи выделила следующие виды оценивания:

• внутреннее оценивание (внутреннее оценивание основывается на стандартах образования, 
служит для мониторинга достижений и продвижений учащихся на уровне школы);

• национальное оценивание (это система, постоянно осуществляемая в конце определенного 
этапа обучения для наблюдения за качеством образования и обеспечивающая оценивание 
достижений учащихся на республиканском уровне);
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• международное оценивание (выполняет функцию повышения и оценивания качества 
образования, проводится сравнительными исследованиями, мониторингами, создает возможность 
для получения информации о состоянии образования в стране, для выявления требующих решения 
важных проблем, их исследования и сравнения результатов с зарубежными странами). 

Формативное (формирующее) оценивание применяется в целях измерения образовательного 
прогресса обучающихся, и имеет следующие способы: наблюдение, устные ответы, письменные 
работы, тестовые задания, портфолио, эссе, самооценивание, оценивание одним учеником другого.

Суммативное (итоговое) оценивание достижений, полученного учащимися образования в конце 
единицы обучения, полугодия и года. Итоги данного оценивания, это надежный показатель уровня 
усвоения стандартов образования.

Возникает вопрос: «Что же мы, как преподаватели истории, должны оценивать?». После того как 
мы определили подход, мы должны поставить цель в познавательной сфере. В решении данного 
вопроса очень конструктивной является таксономия педагогических целей в познавательной сфере 
Б. Блума [4].

По таксономии Блума, мы должны научить наших учащихся знанию, пониманию, использованию, 
но наивысшая наша педагогическая цель - это научить учащихся анализировать, синтезировать и 
оценивать. Для того чтобы они были востребованы в современном мире и смогли ориентироваться в 
быстро меняющемся мире. Изучение процесса оценивания деятельности учащихся в школе показало, 
что отсутствуют четкие, научно выверенные положения, которыми могли бы руководствоваться 
педагоги. Чаще всего педагоги в своей деятельности по оцениванию деятельности учащихся исходят 
из своих интуитивных представлений. В результате этого процесс оценивания носит произвольный 
характер. Такое положение дел, ставит ребенка в незащищенную позицию, он не знает своих прав 
и не может их отстаивать. Выявленные проблемы можно свести к следующим:

1) Тенденциозность. Отметки зависят от отношения учителя к ученику (Е.П.Ильин, Н.А.Курдюкова, 
А. Дреер др.). Если отношение позитивное, то отметки объективные или завышенные, если 
отношение негативное, то отметки занижаются (А. Дреер). Объективность оценок признают чуть 
больше половины учителей и одна треть родителей (Н.А. Курдюкова). Таким образом, учителя 
сами понимают субъективность своих оценок. Встречаются случаи, когда педагог подсознательно 
помещает учащихся в такие ситуации, чтобы утвердиться в своих взглядах. К кому относится 
отрицательно, тому создает более трудную ситуацию; того, к кому относится хорошо, помещает в 
более легкую ситуацию [4].

2) Наблюдается жесткость оценок учителей авторитарного стиля руководства. Эти учителя 
занижают оценки учащихся, у них трудно получить высокие оценки и отметки. В оценках преобладают 
негативные моменты.

3) Ошибки великодушия. Есть педагоги, которые завышают оценки. Они больше говорят о 
преимуществах и не говорят о недостатках. Ставят более высокие отметки, чем того заслуживают 
учащиеся. 

4) Ошибки центральной тенденции. Педагог не решается ставить крайних отметок особенно 
учащимся, которых не совсем хорошо знает. Отметки выставляются в диапазоне три-четыре. Не 
используется вся шкала отметок.

5) Логические ошибки. Преподаватель оценивает ответ в соответствии со своей логикой. Если 
логика ответа учащегося правильная, но расходится с логикой преподавателя, то ответ оценивается 
ниже.

6) Состояние учащихся. Отметка зависит от умения учащихся владеть собой в ситуации 
оценивания [6].

Старательность должна учитываться при оценивании учащихся. Если ученик старается на этапе 
усвоения учебного материала, но результаты его труда не достигают желаемой для него оценки и 
педагог выставляет отметку только за результат и не отмечает старательность, то через некоторое 
время учащийся перестает проявлять ее. Здесь возникает проблема, как же объективно оценить 
ученика и стимулировать его желание заниматься данным предметом? В такой ситуации педагог 
может отметкой фиксировать результаты деятельности ученика, а оценкой его старательность, 
показывая, что его усилия замечены и оценены по достоинству. При таком подходе тем выше 
результаты в стимулировании учащегося, чем более нужные для данного конкретного ученика 
оценки подберет педагог. Возможно, это будет нужное слово, возможно, какие-то блага и т.п. 
Наиболее эффективным является формативное оценивание, которое дает возможность учителю 
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отслеживать процесс продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать 
учебный процесс на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое 
образование. Нами применялись следующие техники формативного оценивания на всех уроках:

Пьедестал, Кулак и 5 пальцев, Острова, Мишень, Оценка в ленте, 6 шляп, Молодцы! Вершина 
успеха, 2 звезды и одно пожелание, Чемодан, Корзина,  Мясорубка.

Однако в процессе внедрения формативного оценивания я столкнулась с некоторыми 
трудностями, т.е. что нам мешало, стало препятствием для достижения цели: наличие огромной 
бумажной работы, недостаточность времени, чтобы полностью выполнить задание, низкий уровень 
саморегуляции при оценивании, низкий навык аргументации и оценивания, соблюдение правил 
(объективность оценивания не соблюдалась).

 Хочу также отметить положительные моменты оценивания для обучения, то есть то, чему 
научились ученики в процессе обучения: чувствовать время, оценивать скорость работы, успевать 
вовремя выполнять задание, видеть свои «+» и «-», позитивно воспринимать критику, активно 
участвовать в обучении и оценивании, использовать навык саморегуляции при оценивании, 
прослеживать уровень понимания темы на каждом этапе урока. В результате работы оценивался 
личный рост ученика, была обеспечена обратная связь, создана коллаборативная среда [5]. 

В будущем планирую совершенствовать свои умения при использовании различных 
форм оценивания, потому что, как сказал Винг Чун: «Никто не станет лучше, даже если узнает 
«секретную» технику, если нет практики», только через опыт приходит мастерство, только при 
частом использовании формативного оценивания на уроках, можно добиться качественного и 
осмысленного выполнения самооценивания и взаимооценивания. Для этого необходимо разъяснить 
учащимся свой подход к выставлению оценок, какие критерии оценки будут использоваться; из 
чего будет складываться итоговая отметка. Желательно определить значение каждого вида учебной 
работы при выведении окончательной оценки. У всех ребят должна быть открыта дорога к успеху. 
Некоторые лучше решают, пишут, чем пересказывают. Поэтому должны быть самые разнообразные 
виды опросов. По этой причине хочу закончить свою работу следующими словами Питера Клаина: 
«Везде, где это только возможно, учащимся должен предоставляться выбор, они сами должны нести 
ответственность за свое обучение» [7].
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ТАРИХ САБАҒЫНДА БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУ
APPLICATION OF EVALUATION IN THE LESSONS OF HISTORY

Аннотация. Мақалада тарих сабағында формативті бағалауды қолдану мен енгізудің жаңа формалары 
мен әдістері қарастырылады. Бағалау қалай жүргізіледі, бағалау проблемасының өзектілігі түсіндіріледі. Тарих 
сабағында формативті бағалауды енгізу және оны жүзеге асыру бойынша кешенді міндеттер берілді.

Түйін сөздер: бағалау, формативті, жиынтық, кері байланыс, мотивация және өзін-өзі құрметтеу, бағалау 
кезіндегі өзін-өзі реттеу, түзету.

Аннотация. В статье рассматриваются новые формы и методы использования и внедрения формативного 
оценивания на уроках истории и способы их реализации. Разъясняется как проводится оценивание, актуаль-
ность проблемы оценивания. Даны комплексные задачи по внедрению формативного оценивания на уроках 
истории и их реализация.

Ключевые слова: оценивание, формативное, суммативное, обратная связь, мотивация и самоуважение, 
саморегуляция при оценивании, корректировка.

Abstract. New forms and methods of use and implementation of formative assessment in the lessons of History 
and their implementation are considered in the article. The article explains how the assessment is carried out, the 
relevance of the assessment problem. Given the complex tasks for the implementation of formative assessment in 
the lessons of  History and their implementation.
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К.Т. Айбулова 

В последние годы образование все чаще рассматривается как одно из самых необходимых об-
щественных благ. Действительно, роль образования, включающее в себя воспитание, обучение и раз-
витие, очень велика. Не случайно воспитание стоит в первом ряду. Не только ум, знание, компетен-
ции, практические навыки, но и душа, чувства, телесное и духовное здоровье, смысл жизни, стратегия 
поведения и конкретные поступки являются предметом воспитательной деятельности. Должное вос-
питание - это главная предпосылка к динамичному развитию и расцвету общества. Д.И.Менделееву 
принадлежат слова: «Знание без воспитания - это меч в руках сумасшедшего».

Чтобы воспитать Человека, а не робота, важным направлением работы школы является воз-
рождение духовных ценностей. 

Воспитательная функция современного образования состоит в том, что в процессе обучения 
формируются нравственные и эстетические представления, система взглядов на мир, способность 
следовать нормам поведения в обществе, соблюдая принятые законы.

Кроме этого закладываются предпосылки для формирования эмоционально-ценностного отно-
шения к человеку, его жизни и здоровью, Родине, природе, труду, знаниям. 

Географическое образование является надежной основой для воспитания рачительного хозяина 
своей страны и Земли как общего дома человечества. Оно может действенно участвовать в воспита-
нии патриотизма и интернационализма, в осознании современного мира и человечества в его мно-
гообразии и единстве. Поэтому совершенствование школьной географии выражается в усилении 
гуманитарной и экологической направленности.

  Согласно стандарту среднего географического образования, наука хотя и является наиболее 
объективной формой отражения действительности, но все же она – только одна из форм познания 
человеком мира. Она часть того, что принято называть материальной и духовной культурой чело-
вечества. Поэтому собственно научное знание может и должно быть важной, но не единственной 
составляющей содержания географического образования. Оно значительно шире по содержанию и 
по спектру своего воздействия.

      Кроме научных знаний о земле, должны присутствовать исторически сложившиеся нормы 
и правила отношения человека к Земле, представления о ней средствами искусства. Соотношение 
этих компонентов может быть различным. Но во многом именно эти составляющие позволяют вы-
полнять воспитательную функцию на уроках географии.

Географии, как и другим учебным предметам, свойственен разрыв между процессами обучения и 
воспитания. И их слияние в единый поток будет успешным только тогда, когда каждый из компонен-
тов процесса обучения (содержание учебного предмета, деятельность учителя, деятельность учащих-
ся) будет удовлетворять единым требованиям, когда всему процессу будет придана воспитательная 
направленность.

Наибольшее значение, несомненно, имеет правильный отбор самого важного, с точки зрения 
воспитательного воздействия, учебного материала, а также углубление научного содержания знаний 
путем их изложения в логической системе, на современном уровне науки, в тесной связи с жизнью, 
с современностью. Велико воспитывающее значение активизации методов обучения, создающих 
условия для развития творческих способностей, инициативы и самостоятельности учащихся. Школь-
ный курс географии предоставляет широкие возможности для воспитания учащихся. При изучении 
экономической географии общественные явления рассматриваются в связи с теми историческими 
условиями, в которых они существовали или существуют (например, сопоставление современной 
экономики с прошлой). Укреплению в сознании учащихся идеи развития природы и общества со-
действует также рассмотрение в курсе географии вопросов истории исследования Земли. Чтобы 
быть патриотом, надо знать свою страну, «знать, как писал М. Горький, - ... ее прошлое, настоящее 
и будущее». Школьный курс географии, знакомя учащихся с природой и экономикой Казахстана, 
обладает большими возможностями в деле воспитания патриотизма и гражданственности. В этом 
отношении географии, наряду с историей и литературой, принадлежит важное место среди школь-
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ных предметов. При изучении географии учащимся раскрываются огромные масштабы страны, ее 
богатства, подробно изучается вклад исследователей, путешественников, ученых в развитие геогра-
фической науки. Все это способствует осознанию учащимися своей принадлежности к своей стране, 
причастности ко всему происходящему в ней. Патриотизм проявляется не только как чувство любви 
к своей стране, своему народу, но и как чувство любви к своей местности (району, городу и т. п.). На 
всю жизнь остаются у людей глубокие и сильные воспоминания о местах, где они испытали первые 
впечатления. Школьная география, знакомя  детей с местностью их проживания,  с  ее  богатствами  
и  интересными  местами, показывая на близких детям местных примерах успехи достижения   всей   
страны,   будет   в   большой  мере способствовать развитию у них чувства любви к Родине. 

В начале изучения курса предлагаю школьникам вопросы анкеты:
-Считаете ли вы себя патриотом? Почему?
-Готовы ли вы посвятить свою жизнь процветанию Родины? Почему?
-Хотели бы вы уехать из Казахстана? Почему?
-Хотели ли вы жить и родиться в другой стране? Почему?
Анкетирование помогает задуматься о месте Родины в душе каждого человека, помогает опреде-

лить стратегию собственного поведения.
В разделе «Литосфера и рельеф» для патриотического воспитания можно использовать несколь-

ко тем.
На уроке по теме «Горы» используются иллюстрации, картины, фотографии, раскрывающие непо-

вторимую красоту горных мест нашей страны. Предлагаю ребятам несколько вопросов о том, какие 
горы им известны в Казахстане, кто когда-либо бывал в горах, прошу описать красоту горных мест.

Урок о реках используется для воспитания глубокой любви к Родине. 
Воспитание чувства патриотизма неразрывно связано с эстетическим воспитанием. Задачей 

эстетического воспитания является развитие чуткости к красоте, развитие таких сторон личности, без 
которых невозможна творческая деятельность в любой сфере общественной жизни. Эстетическое 
чувство природы важно формировать, когда складывается духовный мир человека. Еще Аристотель 
писал, что в воспитании первую роль должно играть прекрасное, и что стремление к одной только 
пользе оборачивается для государства большими потерями, а для человека - невоспитанностью по 
отношению к окружающему миру. Возможности для эстетического воспитания при изучении гео-
графии вытекают из самой сути географической науки, центральной проблемой которой является 
проблема природа-человек.

При изучении территорий, где вряд ли придется побывать ученикам, можно вызвать позитивные 
эмоции посредством литературных произведений, изобразительного искусства, кино, музыки и дру-
гих видов в различных сочетаниях, но в органическом единстве с географическим материалом.

При этом важно не подменять географию искусством, обогащать и оживлять ее, демонстрируя 
картины, слайды, их можно сопровождать записями пения птиц, шума воды, ветра.

Мне хотелось бы остановиться на возможностях экологического воспитания на уроках геогра-
фии. В школьной географии представлено большое число понятий, материала, непосредственно от-
носящегося к экологии, теории и практике рационального природопользования и охраны природы. 
В период резко обострившихся проблем взаимодействия природы и общества особое значение 
приобретает экологическая воспитанность каждого человека, его личная установка на бережное 
отношение к окружающей среде. Процесс формирования экологической культуры на уроках геогра-
фии рассматривается как единство трех проблем:

- обсуждение и разъяснение губительных последствий загрязнения среды обитания;
- формирование навыков экологического подхода к организации экономики и другим сферам 

жизни и деятельности общества;
- конкретизация общих вопросов взаимодействия природы и общества конкретными примерами 

хозяйственной деятельности населения своей местности.
Чтобы пробудить интерес учащихся к окружающему миру, закрепить экологические знания, ре-

бята вырабатывают правила поведения на природе, выявляют экологические проблемы  в районе, 
пишут мини – сочинения, составляют кроссворды. 

Вопросы экологии освещаются в обязательном порядке при рассмотрении всех промышленных 
комплексов, начиная с АПК, где использование земель в сельскохозяйственном обороте приводит 
к засолению, защелачиванию почв, их ветровой эрозии, образованию овражной сети, загрязнению 
земель ядохимикатами и заканчивая ВПК с последствиями использования ядерного топлива и ядер-
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ного вооружения. Большой объём новейшей информации по этим вопросам даётся в новостных 
телевизионных программах. При рассмотрении любого промышленного комплекса, рассматривают-
ся вопросы экологии так как любая хозяйственная деятельность человека, внедрение в природный 
комплекс, нарушает его равновесие и вносит в него вещества чуждые для него. Приводя примеры 
по использованию природных ресурсов и полезных ископаемых в том или ином производстве, на-
пример, рекреационном, всегда поднимается вопрос «чего хотели достичь?», и что получили в итоге. 

При изучении темы «Географическая оболочка» систематизируются знания о природе и влиянии 
на её состояние деятельности человека, поэтому завершающим этапом работы предлагаю учащимся 
заполнить таблицу:

Части ГО

Влияние человека на природу

Ваши предложения по улучшению ситуации
положительное
отрицательное

Таким образом, воспитательный потенциал уроков географии неисчерпаем. Практически каждая 
тема занятия позволяет использовать различные методы и приемы, помогающие реализовывать не 
только образовательные задачи, но и задачи воспитания подрастающего поколения.
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДЕ ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА ЖЕКЕ ТҰЛҒА ТӘРБИЕЛЕУ
EDUCATION OF THE PERSONAILTY THROUGH GEOGRAPHY LESSONS IN THE SYSTEM OF LIFE-LONG  EDUCATION

 Аннотация. Мақалада автор қолданған және география сабақтары арқылы жеке тұлғаны тәрбиелеуге 
ықпал ететін әдістер қарастырылған.

Түйін сөздер: патриоттық тәрбие, патриотизм, Отанға деген сүйіспеншілік, рухани-адамгершілік тәрбие, 
экологиялық тәрбие, эстетикалық тәрбие.

Аннотация. В статье рассматриваются приемы, применяемые автором и способствующие воспитанию лич-
ности посредством уроков географии.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, любовь к Родине, духовно-нравственное воспи-
тание, экологическое воспитание, эстетическое воспитание.

Abstract. The article considers the techniques used by the author and contributing to the education of 
personality through geography lessons.

Keywords: patriotic education, patriotism, love for Motherland, spiritual and moral development, environmental 
education, aesthetic education. 
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ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІНІҢ 
ТӘРБИЕЛК МӘНІ

Ж.Қ. Алгуатова, А.А. Жамбыл

Ата-бабаларымыз балаға болашағым деп қараған, игі де зор үміт артқан, ата-ананың, халықтың 
арманын ұрпағына аманат еткен. Сол аманатқа біз салауат ету, тәуба жасап, шүкіршілік ету әр бір 
тұлғаның халқы алдындағы міндеті. Қазақ халқының даналығы, тәрбие тағлымы – тамыры тереңде 
жатқан асыл қазына. Халық тағылымы ескірмей, заман ағымымен өзгеріп-өніп отырады. Әрине оны 
өсіретін де, өшіретін де тіршілік иесі – Адамзат [1, 22-23 б.б.].

Ұлттық сананы, мәдениетті ұстанып, оларды болашақ ұрпағымыздың бойына сіңдіру – еліміздің 
дамыған мемлекеттер қатарына қосылуына бірден-бір себепкер. Қазіргі жаһандану заманында 
білімді жастарды тәрбиелеу негізгі өзекті мәселе. Сол себепті де, ата-бабамыздың бала тәрбиесінде-
гі ұстанымдарын негізге ала отырып, мемлекетіміздің өркендеуіне бірден-бір себеп тигізуші құрал-
дардың бірі – қазақ халық ауыз әдебиеті мен балалар әдебиеті болып табылады.

Қазақ халқы балалардың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Сол кезден-ақ халық ауыз әдебиеті 
арқылы тәрбиелеу үдерісі кең тараған. Бала дүниеге келісімен оған бесік жырын, есі кірген кез-
ден бастап  ертегілер, аңыз-әңгімелер, жырлар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар айту 
арқылы ұрпақ тәрбиесін жүргізіп отырған.

Ата-бабамыз өмірдегі бар асылын ұрпағына арнаған, оның келешегін әріден ойлап, нәрестенің 
дүниеге келген сәтінен-ақ шілдехана, бесіктойы, тұсаукесу, тілашар рәсімдерін жасаған. Оны өлең 
жырымен кестелеп, баланың құлағына әуенмен жеткізе білген. Халықтық педагогика – ұлттық қазы-
на, сондықтан да оқу-тәрбие жұмыстарына оны кеңінен қолданып, бала бойына ата-баба өсиеттерін, 
салт-дәстүрін сіңіріп, халық қамын ойлайтын тілін, дінін терең білетін, ұлтжанды, білімді жас ұрпақ 
тәрбиелеу баршамызға ортақ міндет [2].

Халық ауыз әдебиеті — балалар әдебиетінің алтын қоры, алтын бесігі. Оқу жасына дейінгі ба-
лалар, бастауыш мектеп оқушылары, әсіресе, ертегілерді тыңдауды өте жақсы көреді. Ертегілердегі 
ғажайып оқиғалар, қызықты тартыстар мен адуын егестер, тапқырлық пен айла- керліктер, зұлымдық 
әрекеттерге қарсы күрескен қажырлы адамдардың қиян кескі батырлық істері оларды таң-тамаша 
етеді [3, 9 б.].

Кішкентай сәбиге адамгершілік тәрбие беру, ізгілік пен жақсы қасиеттерге баулу мен жат 
қылықтардан сақтандыруда балаларға арналған шығармалардың орны ерекше. Өйткені құрғақ 
уағыздан гөрі балаларға шығарма кейіпкерлерінің мысалы көбірек әсер етеді. Әрине бөбектің бел-
гілі бір шығармадан нәтиже шығарып, түйін тюі үшін оған үлкендердің көмегі қажет екендігі анық 
[4, 70-71б.б.].

Осыған орай, өз кейіпкерлері арқылы бала санасына жақсылықты, адамгершілікті, адалдықты 
орнықтыратын қазақ ертегілерінің орны ерекше. Қазақ ертегілері мазмұнына қарай қиял-ғажайып, 
хайуанаттар, тұрмыс-салт туралы және аңыздар болып бөлінеді. 

Ертегілер арқылы балалардың қиялы, фантазиясы, жағымды қасиеттері жетіледі. Қиял-ғажайып 
ертегілердегі кездесетін жағымды және жағымсыз кейіпкерлер, олардың күресі сипаттала отырып, 
зұлымдықты адалдық, шыншылдық, адамгершіліктік жеңетіні сипатта отырып, балалар тәрбиесі жүр-
гізіледі. Сонымен қатар, «ай десе аузы, күн десе көзі бар», «шашы алтын», «бір көзді алып», «алып 
қара құс» және т.б. теңеулер, Көлтауысар, Таусоғар, Желаяқ, Саққұлақ, Қаңбақ шал сияқты кейіпкер-
лер арқылы баланың қиялы мен фантазиясы дамып, шығармашылық қасиеттері шыңдалады.

Ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқандықтан, қазақ халқында төрт түлік малға, хайуа-
наттарға арналған ертегілер де жеткілікті. Хайуанаттар туралы ертегілер басқа ертегілерге қараған-
да көне заманнан бері атадан балаға беріліп отырған. Бұл ертегілерде жануарлардың мінездері, 
әдеттері анық сипатталуы арқылы балаға әр аң туралы түсінік беріледі. Мысалы, аққу – сұлу, түлкі - қу, 
қасқыр – қайсар, ит – адал, маймыл – жеңілтек және т.б.. 

Мұндай ертегілер адамның мінезін, жағымды және жағымсыз қасиеттерін хайуандар, жануарлар, 
төрт түлік мал арқылы сипаттайды. Сонымен бірге, айуанаттар туралы ертегідер барлық халықтар-
дың фольклорында кездеседі.

Шыншыл ертегілер (оны көбінесе «тұрмыс-салт ертегілері» деп те атайды) адамның қоғам 
өміріндегі, үй-тұрмысындағы, еңбек-кәсібіндегі т.б. тұрмыс-тіршіліктегі мұң-мүддесі, талас-тартысы, 
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өмір үшін күресі, дүниеге көзқарасы сипатталады. ... Шыншыл ертегілердің қазақ фольклорында сан 
жағынан аса көп болуымен қатар, олардың мазмұны мен құрылысы жағынан 4 топқа бөліп қарасты-
рамыз. Олар: 

а) Салт ертегілер; 
ә) Күлдіргі ертегілер; 
б) Аңыз ертегілер; 
в) күй аңызы [5, 10б.].
Аңыз оқиғалары өмірден алынып, халық арасында ауызша таралған әңгімелеріндегі кейіпкерлер 

қарапайым адамдар болып келеді. Аңыз кейіпкерлері Аяз би, Қожанасыр, Алдар Көсе, Жиренше ше-
шен, Асан қайғы, Қорқыт, Тазша бала және т.б. жастарды адамгершілікке, даналыққа, имандылыққа, 
мейірімділікке баулыйды. Мысалы, Қожанасыр қырғыз, өзбек және т.б. халықтарының әдебиетінде 
кездеседі.

Аңыз әңгімелерді басты кейіпкерлердің халқы үшін істеген ерліктері, халқына, еліне деген 
қамқорлығы, даналығы, кемеңгерлігі, игілікті іс-әрекеттері, насихатталынып, ұрпақтан-ұрпаққа жет-
кен. Сондай-ақ, бұл әңгімелерде батылдық пен қорқақтық, сараңдық пен жомарттық, еңбекқорлық 
пен жалқаулық, даналық пен надандық қасиеттер сипатталып, жастарды жағымды және жағымсыз 
ірекеттерді ажыратуына, жаңсы әрекеттерді бойларына сіңіруге шақырады.

Сонымен, қазақ халық ауыз әдебиетінің бір түрі болып саналатын ертегілердің балалар әдеби-
етінде алатын орны ерекше екеніне көзіміз жетеді. Ертегілер арқылы баланың есте сақтау, ойлау, 
шығармашылық қасиеттерін қалыптастырып, өз бетінше ертегілер, әңгімелер құрастыру арқылы 
оларды жан-жақты тәрбиелеуге болады. Ертегілер балалардың жан-жақты дамуына ерекше әсер 
етуші құралдардың бірі болып табылады.

Халық ауыз әдебиетінде ертегілермен қоса балаларға жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер, жұм-
бақтар, санамақтар кең таралған. Жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар мен санамақтар 
арқылы ата-бабамыз балалардың логикасын, тіл байлығын жетілдірген.

Баланы ана тілінде анық, таза сойлеуге үйрету ісінде жұмбақ шештіру, жаңылтпаш, мақал-мәтел 
айтуға үйретудің маңызы зор. Жұмбақ шешу, жұмбақтап айтуға үйрету арқылы баланың логикалық 
ойы дамиды, өмірде көрген-білгенін есінде тиянақтауға негіз болады. Жаңылтпаш, мақал-мәтел – тіл 
дамыту, тіл жаттықтыру құралы. Бала сөзді дәл тауып, дұрыс қолданып дыбыстарды дұрыс айтуға 
үйренеді [6,15б.].

Балалардың тілімен қоса ойлау қабілеті де жетіледі. Сол себепті де балалардың сөздік қорын 
дамыту мақсатында қазақ халқы балаларға жастайынан жұмбақ шештіріп, жаңылтпаштар мен сана-
мақтар айтқызып, ертегілер мен аңыз әңгімелер тыңдауына ерекше мән берген. Қазіргі уақытта да 
баланы жан-жақты дамытуда қазақ халық ауыз әдебиетінің маңыздылығы зор. 

Қазақ халқы ежелгі замандардан-ақ жас ұрпақтың болашағын ойлап, оны ертеңгі тіршілік дү-
ниесіне дайындау мәселелеріне ерекше мән берген. Осының нәтижесінде жас ұрпаққа тәлімтәр-
бие мен білім беруде халқымыздың ұзақ ғасырлар бойғы өмір тәжірибесінен туған, өзіндік аса бай 
толғаныстарының жүйесі қалыптасты. Қазақтың халық педагогикасында ақыл-ой тәрбиесі жанжақты 
қамтылған. Халқымыздың ақыл-ой тәрбиесіне байланысты ой-түйіндеулері мақал-мәтелдер мен 
нақыл сөздерде, санамақтарда, жұмбақтарда, жаңылтпаштарда және т.б. көптеп кездеседі. Сондай-ақ 
қазақ халық ауыз әдебиетіндегі мазмұнына терең үңіле қарасақ, халқымыз сонау көне заманнан 
ақыл-ой тәрбиесіне жете мән беріп, қарапайым математикалық білім-түсініктерін қалыптастыруға 
ерекше көңіл бөлгендігінің дәлелі болатындай белгілері айқын көрінеді [7, 25б.].

Балалар фольклорында жаңылтпаштың алатын орны ерекше. Ата-бабамыз балалардың логи-
калық ойлау, жылдам, әрі дұрыс шешім қабылдау сияқты қабілеттіліктерін қалыптастырып, жетіл-
діру арқылы саналы ұрпақ тәрбиесін қолға алғаны байқалады. Мектеп жасына дейінгі балалардың 
тілін жетілдіру мақсатында жаңылтпаштарды оқу-тәрбие ісінде қолдану әдісі халқымыздың рухани 
жаңғыруымен тығыз байланысты.

Жаңылтпаш ұғымын А.Байтұрсынов былай түсіндіреді: «Жаңылтпаш деген аты жаңылтудан шы-
ккан. Қатарынан кайта-қайта шапшаң айтқанда, я тіл келмейтін, я тіл басқа сөз қылып бұрып ке-
тетін сөздердің басын қүрап, келістірген шығарма — жаңылтпаш деп аталады. Жаңылтпаш көбінесе 
жаңылғанда ерсі мағыналы сөз болып шығып күлдірерлік сөздер алынады» [8, 113б.].

Мысалы, «Омартаға балалар барар,
               Балаларды аралар талар» немесе,
              «Тайғанақта қай тай тайды,
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Тағаланбаған тай тайды» жаңылтпаштарында балаларға әрі ойын, әрі ақыл беретіні байқалады. 
Мұнда омартада аралар болатынын, омартаға тиіскендерді аралар шағатыны туралы ескертпе болса, 
екінші жаңылтпашта жылқыларды міндетті түрде тағалау қажеттігін, тағаланбаған малдардың тайға-
нап құлаулары мүмкін екендігін құлаққағыс еткен.

Осыдан біз ата-бабамыздың жаңылтпаштар айту арқылы балалардың тілімен қоса сана-сезімін, 
ақылын, логикалық ойлау қабілетін жетілдіруді көздегендігін ұғамыз.

Баланы тапқыр, әрі зерек етіп тәрбиелеу мақсатында қазақ халық ауыз әдебиетінің бір саласы 
жұмбақтың да орны айрықша. Жан-жақты көзқарасы мен логикасы дамыған бала жұмбақтарды жақ-
сы шешеді және оның білімге, өмірге деген құштарлығы арта түседі.

Жұмбақтар қара сөз және өлең түрінде барлық елдің фальклорында  кездеседі. 
Жұмбақтың алғашқы үлгілері ертеден адамдардың тұрмыс-тіршілігіне, еңбек-кәсіп ету жайлары-

на байланысты туып, кеңіннен халык өмірімен біте кайнаскан, талай ғасырмен 6ipre жасаскан, өзінің 
калыптасу және даму процесінде жаңа мазмұн, жаңа тақырып алып отырған жанр. Ауыз әдебиетінің 
басқа түрлеріне қараганда, жұмбақ - өсу, ұлғаю үстінде болған, әp6ip тарихи дәуірлер туғызған жаңа-
лықтарды бойына жинай келген халық қазынасы. Қай кезде болса да, жұмбакты еңбекші халық ора-
лымды ұшкыр сөз, өткірлік, тапқырлық ретінде қолданып келген. Мұнымен қатар, жұмбақтың білім 
берерлік, білмегенді білуге ұмтылдырарлық касиеті барлығын халық жақсы түсінген. Сондықтан да 
жұмбак халықтың күнделікті өмірінен айрықша орын алған [8, 106б.].

Жұмбақтар да қазақ фольклорының басқа түрлері сияқты басқа да ұлттарда кең таралған. Орыс 
халқының жұмбақтары мен қазақ халқының жұмбақтарын салыстыратын болсақ ұқсастық көп. Мы-
салы, «Таңмен көзін ашады, Әлемге нұрын шашады» жұмбағының шешімі күн. Тура осы жұмбақ си-
яқты орыс халқының келесідей жұмбағы бар: «Ночью спрячется оно,

Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьется радостное .... (солнце)».

Келесі шешімі «пияз» болатын қазақ жұмбағында былай жасырылса: 
«Қалың киім ұнатады,
Шешіндірсең жылатады». Ал орыс жұмбағында пияз сөзін жасыратын жұмбақ келесідей: 
«Сидит дед, в шубу одет,
Кто его раздевает, тот слезы проливает».
Қай халық болмасын осындай өз-ара ұқсастықтар жиі кездесіп тұрады. Жұмбақтар балалардың 

логикасын, ой-өрісін, алғырлығын жетілдіреді. Жұмбақ шешу арқылы баланың ойы бөлініп, көңіл-
күйі де көтеріледі. Жұмбақ шешу арқылы балалардың интеллектісі дамиды.

Балалардың жан-жақты дамуына ерекше әсер етуші қазақ фольклорының бірі – санамақ. Сана-
мақ арқылы баланың тілі, сөздік қоры, есте сақтау және ойлау қабілеті, логикасы дамиды.

Санамақтар баланы әдемі сөйлеуге дағдыландырса, жаттау қабілеттерін, танымдық ой-өрісін да-
мытады. Санамақ тәртібін бұзбай айту балаларды аңғарымпаздық қасиетке баулиды. Санамақ бала-
лардан белсенділік пен алғырлықты талап ететін жанр [9, 54б.].

Қазақ санамақтарында барлығымызға белгілі «Қуыр, қуыр, қуырмаш». Бұл санамақ арқылы ба-
лалар саусақпен санауды ғана үйреніп қоймай, олардың ой-өрісі жетіледі. Санамақ арқылы сан са-
уды ғана емес, сонымен қатар жыл мезгілдерінің, айлардың, күндердің, саусақтардың, дене мүшенің, 
төрт-түлік малдың атауларын есте сақтауға да көмсектеседі.

Балалардың санасының, мәдениетінің, логикасының, тіл байлығының, тапқырлығының дамып, 
жетілуіне бірден-бір ықпал етуші мақал-мәтелдер ерекше орынға иелі. Ертегілер, жаңылтпаштар, 
жұмбақтар, санамақтар сияқты мақал-мәтелдер де барлық халықтардың фольклорында кездеседі.

Макал мен мәтел халыктың өзі жасап алған заңы, өмірде болатын әр түрлі жағдайларды үғынды-
ратын, түсіндіретін оқу күралы іспетті. Макал-мәтелде, көбінесе, ортак ой, жалпы ереже, аныкталған 
қағидалар айтылады, түрі жағынан тілге жеңіл, кұлакка жағымды дыбыска, ырғак-үйқаска құрылады, 
көбінше керкем тілмен — өлеңмен жасалады [10, 7б.].

Ата-бабамыздан қалған «Адам бір-біріне қонақ», «Адамның күні адаммен» мақалдары адамдар 
арасындағы бейбіт қарым-қатынасты насихаттайды. Ал,   «Жақсының соңынан көп ереді, Жаманның 
соңынан шөп ереді», «Өзін ғана ойлаған, Жамандықтың белгісі. Өзгені де ойлаған, Адамдықтың бел-
гісі» деген мақал-мәтелдер балаларды адамгершілікке, ізгілікке, инабаттылыққа шақырады. Қазақ 
халқы жастардың білімді, білікті болуларын аңсап, «Талабы жоқ жас, Қанаты жоқ құс», «Он адам жүр-
ген жерде із қалады, Жүз адам жүрген жер - соқпақ, Мың адам жүрген жерде жол қалады», «Ақымақ 
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ішкен-жегенін айтады, Ақылды көрген-білгенін айтады» деген сияқты мақал-мәтелдерін дәріптеген.
Қазақ халқы ұрпағын саналы, мәдениетті, білімді, тәрбиелі болуларымен қатар намысшыл етіп 

өсірген. Осыған орай еліміздің ауыз әдебиетінде ар-намысқа шақыратын мақал-мәтелдер де жет-
кілікті. Мысалы, «Ел намысы – ер намысы» дей келе ер азаматтың елі алдындағы борышын сипат-
таған. Сонымен қатар «Жігіттің құны – жүз жылқы, Ары – мың жылқы» мақалының да мағынасы ер 
азаматтардың елінің, жерінің қорғаушысы ретінде анық суреттеген. Мұндай мақал-мәтелдер арқылы 
қазақ халқы балалардың отансүйгіштік қасиеттерін оятып, елінің намысшыл тұлғасын қалыптасты-
руды көздеген.

Мақал-мәтелдер арқылы балаға еңбек сүйгіштік қасиеттерін жетілдіру мақсатында ата-бабамыз 
арасында түрлі мақалдар мен мәтелдер тарап, осы уақытқа дейін өз өзщектілігін жоймаған. Олар: 
«Еңбек түбі — береке, Көптің түбі — мереке», «Еңбек ерлікке жеткізер.Ерлік елдікке жеткізер», «Ең-
бекте қорлық жоқ. Шындықта зорлық жоқ», «Жақсы сөз — жан азығы. Жақсы еңбек — ырыс қазығы» 
және т.б.

Мақал-мәтелдер — ертек, аңыз әңгіме, батырлық-ғашықтық жырлар, қара өлеңдер секілді ха-
лык шығармаларымен қатар жасап келе жатқан көне жанр. Олай дейтініміз XII—XIII ғасырлардан 
сақталған сирек жазба деректерде де мақал-мәтелдерді кездестіруге болады. Орхон жазуларында: 
Жырақ болса жаман сыйлыіқ берер, жақын болса жақсы сыйлық берер; Бастыны еңкейткен, тізеліні 
бүктірген (Күлтегіннен); Жұқаны таптау оңай, жіңішкені үзу оңай; Өлімнен ұят күшті (Тоныкөктен) де-
ген мақал-мәтелдерді оқимыз. Ал Махмуд Қашқаридің «Дивани луғат ат-түрік» сөздігінен: Ұлық бол-
саң, кішік бол...; Тай ат болса — ат тынар, ұл ер болса — ата тынар; Күз болары көктемнен мәлім; Тау 
тауға қосылмас, адам адаммен әрқашан қосылар; Бейнет түбі — рақат дейтін мақалдарды; «Құтадғу 
білік» дастанынан: Біліп сейлесең білікке саналар, білімсіз сөз өз басын жояр; Ауыздан бірде от, бір-
де су шығар, бірі жанса, бірі сөндірер; Аққан су ол — жақсы сөз, ол қайда акса, сонда гүл өсер дейтін 
мақалдарды оқимыз [11, 8б.]. 

Балаларға арналған халық ауыз әдебиетінің тағы да бір түрі – батырлар жыры. Батырлар жыры 
арқылы балалардың патриоттық санасы оянады, адамгершіліктік, шыншылдық, батылдық, ізеттілік 
және т.б. қасиеттері жан-жақты дамиды.

Алпамыс батыр, Қобыланды батыр сияқты жырлар атадан балаға ауызша көшіп, өмірдің өтпелі 
кезеңімен, салт-санасымен біраз өзгеріске ұшырап, осы уақытқа дейін сақталып, біздің асыл қорла-
рымыздың бірі болып саналуда. 

Эпос немесе батырлар жыры ерлікті, батырлықты аңыздап жырлайды. Оны әдетте жыраулар қо-
бызға, домбыраға қосып белгілі бір әнмен немесе күй сарынымен орындайды. Эпикалық жырлар-
да бірнеше ерлік ісімен көзге түскен және жауын жеңіп шыққан батырлар жайы әңгімеленеді. Бұл 
жеңістер арқылы батыр өз руын және көршілес рулар мен тайпаларды шетел басқыншыларының 
зорлығынан босатып, халықты ауыр халден құтқарады. Эпоста халықтағы ең жақсы қасиеттер жы-
рға қосылады да қалың бүқараның қамқоршысы және қорғаны болған батырдың образы жасалады. 
Сондықтан да ол халық сүйсінген тамаша образ болып шығады [12, 284б.].

Сонымен, қазақ халық ауыз әдебиетіндегі балалрға арналған ертегілер, аңыз әңгімелер, жаңылт-
паштар, жұмбақтар, санамақтар, мақал-мәтелдер, батырлар жырлары жастардың жан-жақты дамуы-
на, білімі мен тәрбиесіне әсер ете оьырып, олардың санасына жауқахын сыбдырындай әсер ететіні-
не көзіміз жетті.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ КАЗАХСКОЙ УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
THE EDUCATIONAL ESSENCE OF THE KAZAKH ORAL FOLK LITERATURE

Анотация. Еліміздің рухани жаңғыру дәуірінде болашақ ұрпақты қазақ халқының фольклоры арқылы 
тәрбиелеу өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Дүниежүзі халқы сияқты қазақ халқы да ертеден бала 
тәрбиесіне баса көңіл бөлген, бала тәрбиелеу дәстүрі халық ауыз әдебиетінен көрініс алады. Балаларға ел 
болашағы ретінде қарап, оларды шыр етіп дүниеге келген кезінен-ақ бесік жырымен, өлеңдермен, аңыз-әң-
гімелермен, ертегілермен, жырлармен тәрбиелеген. Қазақ әдебиеті пәніндегі қазақ ауыз әдебиеті мәселелерін 
қамту арқылы оқушылардың отансүйгіш, адамгершілік, мейірімділік, адалдық, шыншыл және т.б. қасиеттері 
қалыптасып, дамиды.

Түйін сөздер: қазақ ауыз әдебиеті, фольклор, бала тәрбиесі, ертегі, жыр, аңыз, жаңылтпаш.
Аннотация. Одной из актуальных проблем в эпоху духовной модернизации страны является воспитание 

будущих поколений через фольклор казахского народа. Как народ мира, так и казахский народ уделяет боль-
шое внимание воспитанию детей с раннего возраста, традиция воспитания детей проявляется в устной народ-
ной литературе. Наши предки видели в детязх будущее страны и воспитывали их с младенчества колыбель-
ными песнями, жырами, легендами, рассказами, сказками. Изучение казахской устной литературы на уроках 
казахской литературы формирует и развивает патриотические, нравственные, доброжелательные, честные, 
правдивые и другие качества учащихся.

Ключевые слова: казахская устная литература, фольклор, воспитание детей, сказка, жыр, легенда, скорого-
ворка.

Abstract. One of the urgent problems in the era of spiritual modernization of the country is the education of 
future generations through the folklore of the Kazakh people. Both the people of the world and the Kazakh people 
pay great attention to the upbringing of children from an early age, the tradition of raising children is manifested 
in oral folk literature. Our ancestors saw the future of the country in children and raised them from infancy with 
lullabies, zhyrs, legends, stories, fairy tales. The study of Kazakh oral literature at the lessons of Kazakh literature 
forms and develops Patriotic, moral, benevolent, honest, truthful and other qualities of students.

Keywords: Kazakh oral literature, folklore, parenting, fairy tale, Zhyr, legend, patter.
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖӘНЕ 
ИНКЛЮЗВТІ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
МЕН БОЛАШАҒЫ

Ш.А.Ахметова 

Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық, саяси өзгерістер білім саласын жетілдіруді 
талап етеді. Әсіресе, қоғамдағы оқу-ағарту, білім беру салаларындағы гуманитарландыру, 
демократияландыру үрдістері ең алдымен білім мазмұнын жаңартуды қажет етіп отыр. Білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Балалардың мектепке 
дейінгі сапалы тәрбиемен және оқытумен толық қамтылуын, оларды мектепке даярлауға арналған 
әрқилы мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бағдарламаларына тең қол жеткізуін және инклюзивті 
білім беру жүйесін жетілдіруін қамтамасыз ету» көзделген болса, сонымен қатар қазіргі уақытта 
дамуында ақаулары бар балаларды  қашықтан оқыту үдерісі кеңінен қолға алынып отыр [1].

Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын XXI ғасырдың 
білім беру жүйесі деп атап, бұл күні оған аса мән беріп отыр. Бұрын технологияларға бағытталған 
қоғамдық прогрестің нәтижелерінің бүгінде ақпараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны 
қашықтан оқытудың маңыздылығын арыттырды [2].

Информатика дәуірі басталды. Оның қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық 
деп сипаттауға болады. Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез ескіретіндіктен 
оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік 
белдеулерінен тәуелсіз, көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат 
алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту жүйесі әлеуметтік 
жағдайына қарамастан және еліміз бен шетелдің кез келген ауданында тұрса да адамның білім 
және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді [3].

Алайда қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану инклюзивті білім беруде ерекше 
құндылыққа ие. Өйткені, ерекше санаттағы балалардың толыққанды оқып, дамуына мүмкіндік беру 
үшін тиісті жағдайлар жасау қажет. 

Ал қашықтықтан білім беру мүмкіндігі шектеулі балалардың кешенді және сапалы білім алулары 
екі талай. 

Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен білім алу. Қашықтан 
оқыту мұғалімнің біліктілігін көтеру, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастыру және  ата-
аналардың жаңа технологияға көзқарастарын өзгерту ең басты мәселе. 

Әсерлі кері байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай қозғалысының 
дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік жасау. Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер 
мен құралдарды қолдану маңызды.

Бұл ретте курстар, форумдармен әлеуметтік желілер, видеоконференциялар мен чаттар арқылы 
белсенді қарым-қатынас жасай отырып, кез келген оқушыға барынша білім беру ақпаратын алуға 
мүмкіндік беру. Әрбір оқушы физикалық тұрғыдан басқа оқушылармен бір оқу бөлмесінде бола 
алмаса да, осы қауымдастықтың бір бөлігі болып табылу үшін әрекет жасау [4].

Қашықтықтан білім беру технологиялары білім беру процесіне қатысушылардың субъектілік 
өзара іс-қимылын болжайды, сондай-ақ контенттің вариативтілігі есебінен жеке білім беру бағытын 
құруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан білім беру технологияларын енгізу инклюзивті білім берудің 
қолжетімділігі мен көпшілігін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Оның көмегімен инклюзивтік мектептің жұмысында туындайтын көптеген міндеттерді әсіресе 
тиімді шешуге болады. Бұл сенсорлық интеграцияны түзету және дамыту, психофизиологиялық 
дамыту, түзету, оңалту және дамыту іс-шараларының мамандандырылған кешендерін өткізу. 
Қашықтықтан оқыту технологиялары оқу үдерісіне тек техникалық қана емес, сонымен қатар 
дидактикалық инновацияларды енгізуге мүмкіндік береді [5].

Қашықтықтан білім беруде әртүрлі  технологияларды  пайдалану, себебі  мүмкіндігі шектеулі 
балалардың құрдастарымен қарым-қатынаста болуы бар психологиялық кедергілерді азайтуға 
көмектеседі, бұл ретте желілік өзара әрекеттестікте медициналық диагноздар мен басқа да жеке 
ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.
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Инклюзивті білім беру деп дәстүрлі түрде жалпы білім беруді дамыту процесі түсіндіріледі, ол 
ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алу мүмкіндігін және әрбір баланың қажеттіліктерін 
есепке алуды көздейді.

Әр баланың жеке ерекшеліктерін проблемалар ретінде емес, тану процесін байыту мүмкіндігі 
сияқты айырмашылықтар мен қабылдауды ынталандыратын динамикалық тәсіл ретінде түсіндіріледі. 
Бұл дегеніміз, білім беру ортасы барлығына бірдей болады, бірақ бұл ретте әрбір бала үшін осы 
ортада тыныш өмір сүре алатын «көпірлер» құрылады.

Бұл міндетті іске асыру үшін бір мезгілде әмбебап, сондай-ақ жеке тиісті құралдар мен 
технологиялар қажет, өйткені әрбір бала өзінің білім беру қажеттіліктері мен қабілеттеріне ие. 
Инклюзивті білім беруді толық көлемде енгізуге мүмкіндік беретін заманауи интерактивті және 
қашықтықтан оқыту технологиялары дәл осындай мүмкіндіктерге ие. 

Қазіргі уақытта Қарағанды қаласында әр мектепте инклюзивті сыныптарда балалар білім алуда. 
Қашықтықтан білім алу үшін мамандармен оқушыларға бар жағдай жасалып, кеңестер беріп, қолдау 
жасап жатыр [6].

Қашықтан оқыту формасын ұйымдастыруда Қарағанды қаласының дефектолог мамандары 
электрондық курстарды, қашықтан оқытудың диактикалық жасалымын, педагог-үйлестірушілерді 
дайындауда. Қашықтан оқытуды сырттай оқуға ұқсатудың қажеті жоқ, себебі, бұл жерде мұғаліммен 
және киберсыныптағы басқа оқушылармен тұрақты байланыс бар, күндізгі оқудың барлық жағы, 
оқудың еркеше формасы ескеріле отырып қамтылған. Бұдан шығатыны, теориялық талдаулар, 
эксперименттік тексеру, жауапты ғылыми-зерттеу жұмыстары талап етіледі. Өкіншіке қарай, біздің 
инетернетте көріп жүргендеріміз, компакт-дисклердегі электрондық оқулықтар педагогикалық 
талаптарға жауап бере алмайды. Осыдан барып, қашықтан оқыту курсатырын жасақтаумен және 
оны әртүрлі базалық, тереңдетілген, қосымша білім беру мақсаттарындағы әдістемелер қолданумен 
байланысты проблемаларды шешудің мәні зор.

Сондай-ақ, мамандарды, мұғалімдерді үнемі және тиімді сүйемелдеу және қолдау аса маңызды 
міндет болып табылады, өйткені балаларды табысты оқыту оларға байланысты.

Қазақстанда қашықтан оқыту жүйесін құруды және оны аймақтарда кеңейту қажеттігін көрсетеді. 
Бұл біліктілігі жоғары, интеллектуалдық сапасы күшті, кәсіби деңгейі дамыған, халықаралық 
деңгейдегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор көмегін тиігзеді,- деп қорытындылағым келеді.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF REMOTE CONTROL AND INCLUSIVE EDUCATION

Аннотация. Мақалада негізгі инклюзивті білім беру контексіндегі мүмкіндігі шектеулі балаларды қашықтан 
оқыту мәселелері мен болашағы мәселесі қаралады.

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, қашықтықтан оқыту, жаңа технологиялар, ЕБҚ балалар (ерекше 
білімді қажет ететін).

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями в контексте основного инклюзивного  образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное обучение, новые технологии, дети с ООП 
(особыми образовательными потребностями).

Abstract. The article discusses the problems and prospects of distance learning for children with disabilities 
in the context of basic inclusive education.

Keywords: inclusive education, distance learning, new technologies, children with SEN (special educational 
needs).
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ПОРТФОЛИО – САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ

Б.Б. Бакиджанов, Г.Н. Төленді

«Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды 
жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім 
болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» - [1] деп, Н.Ә.Назарбаев «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында Қазақстан 
халқына Жолдауында айтқан. Сол себепті қазіргі жаһандану заманынада жан-жақты жаңашылдықты 
қабылдап қана қоймай, оны еліміздің білім беру үдерісіне кіріктіріп отыру біздің міндетіміз.

Қазіргі заман табалабына сай, еліміздің білім беру жүйесі жаңартылған білім беру бағдарламасы 
аясында жүргізілуде. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты Қазақстанның 
білімді, тәрбиелі, саналы, мәдениетті және бәсекеге қабілетті азамат тұлғасын қалыптастырып, 
дамыту болып табылады. Осы мақсатты жүзеге асыру бағытында сапалы білім берудің кепілдерінің 
бірі – портфолио және оны оқу-тәрбие үдерісінде тиімді пайдалану үдерісі.

Портфолио - баланың белгілі бір саладағы жетістіктерін көрсететін, сондай-ақ мұғалімнің 
дарынды баланы қадағалайтын іс-әрекет өнімдерінің мақсатты жиынтығын білдіреді.

Портфолионың тиімділігі: баланың оң тәжірибесіне бағытталған, баланың дамуына қатысты 
үздік үлгілерді қамтиды және баланың белгілі бір мерзімдегі жұмысын көрсетеді.

Портфолио жасаудың негізгі мақсаты – оқушыға ҿзінің басым жҽне әлсіз тұстарын ерекшелеп, 
ойлануға мүмкіндік беру, кері байланысты қалыптастыру, сондай-ақ, оқытушыға тиісті тәсілдермен 
оқушының жеткен табыстарын бағалау мүмкіндігін беру [2].

А.Т.Чакликова портфолиоға мынадай сипаттама берген: «Портфолио является технологией 
аутентичного оценивания образовательной и профессиональной деятельности. Это индивидуальный, 
персонально подобранный пакет материалов, которые, с одной стороны, представляют 
образовательные результаты в продуктном виде, с другой стороны, содержат информацию, которая 
характеризует способы анализа и планирования своей образовательной деятельности. Технология 
портфолио – это организация оценивания учащимися успехов, образовательных трудностей, а 
также путей их преодоления» [3, 113 с.].

Заманауи зерттеушілер орта білім беру үдерісінде портфолионы пайдалану:
- білім берудің бағдары мен бағыттылығын күшейтуге; 
- білім беру процесінің тек білімді меңгеруге ғана емес, сонымен қатар ойлау қабілетін 

дамытуға, практикалық дағдыларды әзірлеуге; 
- оқытудың интерактивті түрлерін қолдануды кеңейтуге; 
- оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамытуға; 
- оқу-тәрбие үдерісінің саралануы мен даралануын күшейтуге; 
- дарынды оқушыларды анықтау және оларды дамытуға бағытталған жеке жұмыстар 

ұйымдастыруға; 
- оқушылардың өзін-өзі дамыту дағдысын дамытуға бағытталған.
И.К.Манакова портфолио түрлерін былай жіктейді [4]:
«1. репрезентативная - представляет владельца портфолио как уникального и неповторимого;
2. коммуникативная - является базой для профессиональных коммуникаций с коллегами;
3. рефлексивная - даёт возможность критично отнестись к собственной работе, осмыслить 

собственный опыт;
4. оценочная - позволяет как самому владельцу портфолио оценить себя, так и сделать это 

руководству, работодателю и другим внешним экспертам;
5. развивающая - необходимость постоянного пополнения портфолио способствует 

непрерывному развитию и самосовершенствованию;
6. селективная - позволяет владельцу портфолио выбрать деятельность по своим способностям».
Сонымен, портфолио оқушының бейімділігі мен қабілетін толық анықтауға, ой-өрісін, 

интеллектісін одан әрі жетілдіреуге және болашақта өзінің қалауымен мамандықты дұрыс таңдауға 
ықпал етеді.

Портфолионы белсенді оқыту технологиясы ретінде қалыптастыру кезеңінде оның келесі түрлері 
анықталды: 
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- құжаттар портфолиосы немесе «жұмыс» портфолиосы (белгілі бір оқу кезеңінде жиналған, 
қандай да бір оқу саласында оқушының жетістіктерін көрсететін жұмыстар жиынтығын қамтиды);

- үдеріс портфолиосы (оқытудың барлық фазалары мен кезеңдерін сипаттайды);
- көрнекі (презентациялық) портфолио (оқушы мен мұғалім бірлесіп талқылау барысында 

іріктелген үздік жұмыстарды ғана қамтиды)
- даму портфолиосы (оқу жұмыстарының үлгілері, сонымен қатар, оқушылардың өзіндік 

бағалау үдерісі);
- жоспарлауға арналған портфолио (мұғаліммен толтырылады: оқушылардың білім 

жетістіктерінің қорытындысы және т.б. үдерістер);
- дайындық портфолиосы (мектеп түлегінің дайындығын анықтау құралы ретінде, белгілі бір 

бағыт бойынша жұмыстарды іріктеу);
- жоғары оқу орнына түсуге арналған портфолио (әр түрлі деңгейдегі олимпиада дипломдары, 

зерттеу жұмыстары конкурстарының дипломдары, жобалау жұмыстары конкурстарының дипломдары, 
спорттық жетістіктердің құжаттық куәліктері, қосымша білім беру жүйесіндегі жетістіктердің 
құжаттық куәліктері, ҰБТ нәтижелері бойынша құжаттар).

Сонымен қатар, педагогикалық әдебиеттерде портфолионың тағыда «рефлексивті портфолио», 
«тақырыптық портфолио», «проблемалық-зерттеу портфолиосы», «есептік портфолио», «әдістемелік 
портфолио», «біріктірілген (жалпыланған) портфолио» сияқты түрлері сипатталынған.

Білім беру үдерісінде «Портфолио» технологиясын пайдалану мәселесі бойынша қазіргі 
әдебиетті талдау барысында үш негізгі бағыт бөлінді, оның шеңберінде портфолио белсенді дамып 
келеді: 

- оқушының портфолиосы, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту әдісі; 
- мұғалім портфолиосы; 
- педагогтің жетістіктерін ұйымдастыру әдістемесі ретінде электрондық портфолио. 
Портфолио оқушылардың іс-әрекеттерін, олардың жан-жақты даму нәтижелерін ұйымдастыру 

үшін жақсы құрал болып табылады. Қазіргі уақытта ғылыми еібектер «Портфолио» технологиясын 
талдауға және білім беру жүйесіне енгізуге тек оқу нәтижелерін жинау құралы ретінде ғана емес, 
сонымен қатар білім алушыларда белгілі бір қасиеттерді дамыту мақсатына арналған.

Г.К.Каримова оқушылардың портфолиосы оның мақсаты мен мазмұнына қарай бөлінетінін 
айтып: «Мақсатына қарай: жеке портфолио және портфолио-есеп болып бөлінеді. Портфолио 
әрбір балаға жеке тұлға ретінде қарап, оның өзіне тән санасы, еркі, өзіндік әрекет жасай алатын 
ортасы бар екенін ескере отырып, оқушының білімге, ғылымға деген ынтасын арттыру, олардың 
ақыл-ой қабілетін, диалектикалық дүниетанымын, өмірлік мақсат-мүддесін айқындауға, жеке 
басының қасиеттерін дамытып оны қоғам талабына сай іске асыруға көмектеседі. Мазмұнына қарай 
портфолио:

- Жетістіктер портфолиосы (оқушының үздік жұмыстары);
- Рефлексивті портфолио (оқушының материалдары және бағалары);
- Проблемалық бағыттағы (белгілі бір проблеманы шешу нәтижесі мен мақсатын көрсететін 

материалдар);
- Тақырыптық портфолио (белгілі бір тақырып бойынша оқушының жұмыстарын көрсететін 

материалдар);
- Мақсатсыз портфолио (оқушы жұмысының жинақ папкасы) болып бөлінеді» [5] – деп, атап 

өткен.
Педагог портфолиосына келетін болсақ, мектеп мұғалімінің портфолиосы жүйелілік, мәліметтердің 

нақтылығы мен ауқымдылығы, ақпараттың объективтілігі және көрнекілік қағидаларынан құрылуы 
қажет. Сонымен қатар оның негізгі мақсаты мұғалімнің кәсіби біліктілігін, шеберлігі мен іскерлігін 
дамытуға, өз саласы бойынша жасалыған жұмыс нгәтиелерін шығаруға, жетістіктерін талдауға 
бағытталған. 

Педагог портфолиосы мұғалімнің еңбек өтілінің, педагогикалық шеберліктері мен іскерліктерінің, 
құзыретінің, құндылықтары мен ұстанымдарының, жұмыс барысындағы жетістіктерінің көрсеткіші 
болғандықтан, маңызды құжат болып саналады. Портфолионың бұл түрі, әсіресе, жас мамандар 
үшін тиімді.

Г. Н. Скударевтің айтуынша, жас мұғалім қызметінің нәтижелерін сыртқы бағалау тәуелсіз 
сараптама жүргізумен байланысты деген тұжырымдама бере отырып, ол портфолио материалдарын 
сараптау кезінде қазіргі уақытта жас мұғалімнің жалпы жетістіктерін ескеретін өлшемдер мен 
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көрсеткіштер кешеніне сүйенген орынды деп санайды. Бұл өлшемдер мен көрсеткіштер келесідей 
[6]:

- білім алушылардың оқу жетістіктерінің оң динамикасы;
- оқу пәндері бойынша сабақтан тыс қызметтің оң нәтижелері;
- қазіргі заманғы білім беру технологияларын, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар мен пәнді оқыту және сабақтан тыс іс-әрекет процесінде денсаулықты сақтау 
технологияларын пайдалану;

- өзінің педагогикалық тәжірибесін зерттеу және жалпылау;
- кәсіби конкурстарға қатысу;
- қоғамдық-педагогикалық қызмет.
Сонымен қатар, портфолионы әзірлеу кезінде материалдарды жүйелеу үшін уақыт шеңберін 

анықтау қажеттілігі туындайды. Тәжірибе көрсеткендей, жас мұғалімнің нақты жетістіктерін ұсыну 
үшін кемінде екі жыл уақыт қажет. Сондықтан портфолиоға салынған әрбір жеке материалда оның 
күні, айы, жылы көрсетілуі тиіс.

Мұғалім портфолиосына педагогтің жеке еңбегі ғана емес, сонымен қатар оның оқушыларының 
нәтижелері де кіріктірілуі керек. Оқушылардың білім алу деңгейінің өсуіне қарай пән мұғалімінің 
жұмысы, яғни оның кәсіби құзыреттілігі анықталады.

Электрондық портфолио – бұл білім беру, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттердің нәтижесін 
аутентикалық бағалау әдісі ретінде пайдаланылатын қазіргі инновациялық білім беру технологиясы 
болып табылады. Портфолио қағаз немесе электрондық нұсқада болуы мүмкін. Электрондық 
портфолио сайттардағы презентация түрінде ұсынылады [7, 158б.].

Электронды портфолио дәстүрлі қағаз жүзінде тасымалдаушы портфолиодан ерекшеліктері 
төмендегідей:

Біріншіден, оқу-тәрбие үдерісіне жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
кеңінен енгізумен қатар, мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің ғаламтор желісінде жүзеге асуына 
мүмкіндік берді. Мұғалімнің желілік оқыту саласындағы жетістіктерін, оқушылардың алған білім 
деңгейін тек қана ғаламтор желісінде түсінуге және бағалауға болады.

Екіншіден, портфолиоға желілік қол жеткізу арқылы мұғалім немесе кез-келен педагог маман 
жетістіктерімен мектеп ұжымының, оқушылардың, ата-аналардың және басқа да қызығушылық 
білдірген жақтардың танысуына мүмкіндік береді. 

Үшіншіден, электрондық портфолио үнемі дайын күйде болады және оны жүйелі түрде толықтыру 
және жаңарту кезінде кезекті ұсыну үшін уақытша шығындарды талап етпейді.

Жалпы мұғалім мен оқушының портфолиосы қағаз жүзінде немесе электронды нұсқада болса 
да мынандай міндеттерге сай келуі қажет: портфолио мұғалім мен оқушының оқу, іздену, жетілу; 
белгілі бір уақыт аралығындағы қол жеткізген жетістігін көрсете білу; мұғалімдер мен оқушылардың 
өзіндік білім алу, өзіндік тәрбиелеу жұмыстарын жетілдіру; ата-ана, мұғалім, оқушы арасындағы 
қарым-қатынасты нығайту; сыныптар арасындағы бірін-бірі бағалау үдерісін дамыту; оқу-тәрбие 
үдерісіндегі сабақтастықты тереңдету; оқу-тәрбие үдерісіндеі оқушылардың жетістіктеріне 
мониторинг жүргізу; мұғалімнің кәсіби біліктілігін жетілдіру; мұғалім мен оқушының шығармашылық 
қасиеттерін дамыту және т.б..

Сонымен, портфолио «дәлме-дәл бағалау» деп аталатын әдіс болып табылады. Бұл әдістің негізгі 
ерекшелігі ол өз жетістіктерін бағалаудың және өзін-өзі бағалаудың көпфункционалды құралы 
болып табылады. 

Портфолионы педагогтің кәсіби қызметінде қолдану мансапты құрудағы өзін-өзі ұйымдастыру 
және өзін-өзі бақылау құралы бола алады. Ең маңыздысы, екпінді сыртқы сараптамадан және 
бақылаудан өзін-өзі бағалау және дамудың жеке ұзақ мерзімді траекториясын жобалауға көшіру 
болып табылады, бұл өмір бойы оқыту идеясы сияқты білім беру идеясына сәйкес келеді.

Портфолио кәсіби дамудың әртүрлі кезеңдерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді, педагогтің 
білім беру және мансаптық траекториясына мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді, оны жоспарлауға 
және түзетуге көмектеседі, содан кейін мұғалімнің кәсіби өсуі мен біліктілігінің дәлелі болады.

Қорытындылай келе, орта мектептегі оқу-тәрбие үдерісіндегі портфолионың сапалы білім беруге 
арналған құрал ретіндегі сипаты оның мақсатымен, міндеттерімен, түрлерімен, құрылымымен 
көрініс алады. Мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде портфолионың маңызы зор. Портфолио арқылы 
оқушының білімге деген құштарлығы артады, зияты, ой-өрісі, ақыл-ойы жетіледі, өзін-өзі бағалау, 
тәрбиелеу, білім алу сияқты қасиеттері дамиды. Ал мұғалімнің өз қызметіне деген мотивациясы 
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жоғарылайды, кәсіби біліктілігін жетілдіруге, ғылыми-зерттеулер жүргізуге құлшынысы артады, ата-
аналармен, оқушылармен, әріптестермен қарым-қатынасы дамиды, өзіндік даму үдерісі жетіледі. 
Осы аталынған жетістіктер арқылы еліміздің алдында тұрған бәсекеге қабілетті азамат тұлғасын 
қалыптастыру мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік туатынына көзіміз жетті.
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ПОРТФОЛИО-ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PORTFOLIO-THE KEY TO QUALITY EDUCATION

Аннотация. Қазіргі жаһандану заманында білім беру үдерісіне ерекше міндеттер қойылуда. Осы міндет-
тердің бірі – еліміздің бәсекеге қабілетті азаматын қалыптастыру болып табылады. Бәсекеге қабілетті аза-
мат тұлғасын қалыптастыру бағытында жүргізілетін жұмыстар мектеп табалдырығынан бастау алатыны анық. 
Оқушылардың білімін, тәрбиесін жетілдіру арқылы, олардың санасы, мәдениеті, ой-өрісі, интеллектісі қалып-
тасып, дамиды. Ал, осындай жетістіктерге жету мақсатында, оқушыларға сапалы білім беретін мұғалімдердің 
кәсіби біліктерін жетілдіру қажеттігі белгілі. Айтылған мәселені шешуге бағытталған оқу-тәрбие үдерісіндегі 
портфолио қызметінің маңыздылығы осы мақалада қамтылған.

Түйін сөздер: портфолио, электронды портфолио, оқушы портфолиосы, мұғалім портфолиосы, ақпараттық 
технология, жетістіктер, технология.

Аннотация. В настоящее время в эпоху глобализации к процессу образования ставятся особые задачи. 
Одна из этих задач – формирование конкурентоспособного гражданина страны. Работа по формированию 
личности конкурентоспособного гражданина начинается со школы. С помощью совершенствования знаний и 
воспитания учащихся формируются и развиваются их сознание, культура, кругозор, интеллект. А в целях дости-
жения таких качеств, как повышение профессионального мастерства учителей, дающих качественное образо-
вание учащимся. Актуальность деятельности портфолио в учебно-воспитательном процессе, направленной на 
решение вышеуказанной проблемы, изложена в данной статье.

Ключевые слова: портфолио, электронное портфолио, портфолио школьника, портфолио учителя, инфор-
мационная технология, достижения, технология.

Abstract. At present, in the era of globalization, the education process has special challenges. One of these 
tasks is to create a competitive citizen of the country. Work on the formation of a competitive citizen’s personality 
begins with school. With the help of improving the knowledge and education of students, their consciousness, 
culture, Outlook, and intelligence are formed and developed. And in order to achieve such qualities as improving 
the professional skills of teachers who provide quality education to students. The relevance of portfolio activities 
in the educational process, aimed at solving the above problem, is described in this article.

Keywords: portfolio, electronic portfolio, student’s portfolio, teacher’s portfolio, information technology, 
achievements, technology.

Бакиджанов Бауыржан Бакиджанұлы - физика пәні мұғалімі, «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы (Қапшағай қ., Алматы облысы, Қазақстан). Е-mail: bakidzhanovb@mail.ru

Бакиджанов Бауыржан Бакиджанович - учитель физики, Республиканский учебно-оздоровительный центр 
«Балдаурен» (г.Капшагай, Алматинская область, Казахстан). Е-mail: bakidzhanovb@mail.ru

Bakidzhanov Bauyrzhan - рhysics teacher, Republican educational health center «Baldauren» (Kapshagay city, 



103

Almaty region, Kazakhstan). E-mail: bakidzhanovb@mail.ru
Төленді Гүлжауһар Нұржанқызы - биология пәні мұғалімі, «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру ор-

талығы (Қапшағай қ., Алматы облысы, Қазақстан). Е-mail: kapchagay.baldauren@mail.ru   
Толенди Гулжауһар Нуржановна - учитель биологии, Республиканский учебно-оздоровительный центр 

«Балдаурен» (г.Капшагай, Алматинская область, Казахстан). Е-mail: kapchagay.baldauren@mail.ru  
Tolendi Gulzhaugar Nurzhanovna - biology teacher, Republican educational health center «Baldauren», 

(Kapshagay city, Almaty region, Kazakhstan). E-mail: kapchagay.baldauren@mail.ru



104

ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Н.А. Балгараева, Н.А. Балгараев

Оқыту мен оқу үдерісінде мұғалім әр оқушыға қабілетті, тәуелсіз, мақсатты, сенімді, жауапты және 
сындарлы ойлауына көмектесуі тиіс. Мұғалім сыныпта көшбасшы, себебі ұстаз білім алушыларын 
жоғары сапалы білімге жетелейді. Оқу процесінде педагог тиімді оқытады және оқыту мен оқу 
үдерісінде белсенді оқытуға ықпал етеді. Алайда, мектепте барлық мұғалімдер оқытуда тиімді оқыту 
әдістерін қолданбайды, сабақ процесінде тапсырма орындауда оқушыларды ынталандыруға, өзіндік 
талдауға, қателерін түзетуге қолдау көрсетпейді.

Педагогтердің мотивациясын арттыруда мектепте коучингтер, менторинг, action research және 
lesson Study сынды зерттеу түрлерін белсенді түрде меңгеру және іске асыру қажет екені белгілі.

Қазіргі таңда мұғалімдерге қойылатын құзыреттілік талаптардың бағыттары: [1, 23-б]
-психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі: үнемі оқушыларды ынталандыратын әдістерді, 

дамытушылық сипаттағы әдістер мен басылымдылықтарды қолданады, қиындықтарды анықтау мен 
оны жоюда жүйелілік қалыптасқан, оқушыларды өз бетінше оқуға, өзін-өзі талдауға, реттеуге үнемі 
уәждендіріп отырады;

-қарым-қатынастық құзыреттілігі: өзара түсіністік пен өзара қарым-қатынасқа дайындығын 
ынталандыра отырып, оқушымен тиімді диалогтік қарым-қатынас орнатады, оқушылардың сөз 
саптауына түсіністікпен қарап, тілдік кедергілерді жоюға көмектесуде жоғары кәсіби қарым-қатынас 
мәдениетін көрсетеді;

-оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі: жүйеленген 
файл блоктары: сабақ жоспары, тапсырмалары, зертханалық және тәжірибелік жұмыстары, фильмдері, 
үнемі қолданылатын таныстырылымдары бар ресурстарды дайындау, интернет желісін қолдану;

-сабақ барысын басқарудағы құзыреттілігі: әдістемелік талаптарға сай, шығармашылықпен 
сабақ жоспарын дайындайды, сабақтың әр кезеңіне үнемі тиісті көңіл бөледі, тиімді әдіс-тәсілдердің 
элеметтерін сабақтастыра отырып, нәтижелі, тиімді пайдаланады, әрбір оқушының мүмкіндігіне, жас 
ерекшелігіне қарай тапсырма береді;

-оқу үдерісін бағалау мен талдау құзыреттілігі: оқушыларды жұптық, топтық жұмыста бағалау үшін 
әр сабақ бойынша дескрипторлар негізінде үнемі критерийлер жасайды, оқушының жеке жұмысына 
қалыптастырушы баға береді, оқушы білімін бағалауды жан-жақты дәлелдер арқылы нақты бағасын 
қоя отырып, одан әрі білімін арттыру мен жақсы баға алуға уәжін арттырады, ынталандырады, 
жетелейді, оқушылардың оқудағы кемшіліктерінің себебін анықтайды, зерттеушілік әдіс арқылы 
интерпретация жасайды, баланың дамуына жақсы, тиімді әсер етеді.

Қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір 
сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке 
тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар–шығармашылық, 
белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін 
оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті 
шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау. 
Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу үдерісінің өзі, сол арқылы оқушы өзін-өзі 
бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму 
керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. 
Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.

Педагогтерге сапалы нәтиже алуға, өз жұмысын талдауға, жоспарлау үшін ақпарат алуға мол 
мүмкіндік береді. Әр сабақтан соң оқушының жұмысын саралап, ерекшеліктерін ескере отырып, 
келесі сабақты жоспарлауға тиімді. Тиімді жоспарлау үшін оқушылардан сауалнама жүргізу арқылы 
басымдықты анықтап, оған SWOТ талдау жүргізіледі. Қысқа мерзімді жоспарды жазу барысында ең 
басты сабаққа қойылатын мақсатымызды анықтаймыз. Қысқа мерзімді жоспарды жазуға 1-2 сағат 
бөлінеді. Себебі әр кезеңді тиімді жоспарлау арқылы сабақтың мақсатына жете аламыз. Оқыту 
процессінде әр кезеңде тапсырмаларға ұпай арқылы оқушының білімін бағалайтынмыз. Дегенмен де 
жұмыс механизімінде әлде де жақсарту керек екенін сауалнама қорытындысы арқылы анықталды. 
Жаңартылған бағдарлама аясында жасалған «қалыптастырушы бағалаудың тапсырмаларын» негізге 



105

алып, дескриптор жасап қысқа мерзімді жоспарға кірістіру жұмыстары жүргізілуде. Оқыту үдерісінде 
қолданғанымда оқу жетістігін бағалауда оның өте тиімді екені анықталды. Бұл әр оқушының оқудағы 
қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Нені анықтадық? 
Анықтағанымыз: оқушы бүгінгі сабақта әр тапсырмаға қойылған дескриптор арқылы ұпай 

жинақтап, сабақ соңында ұпайдың жиынтығы бойынша бағаланды. Қысқа мерзімді жоспарды жазуда 
қарқыны жоғары оқушыларды ескермегеніміз, саралау жұмысына айрықша назар аудармауымыз, 
сабақ барысында оқушыларға толық қолдау көрсетпегеніміз олардың рефлексиясынан және 
бейнежазбадан кейінгі талдаудан көрініс алды. Өтілген сабағымызға талдау жасап, келесі сабақты 
жоспарлауда білім алушыларға тапсырманы әзірлеуде олардың рефлексиясын, өткен сабақта 
орындаған тапсырмалардың динамикасын басшылыққа ала отырып, креативті оқушылардың 
қажеттіліктеріне қарай саралау жұмысын жүргізіп, қолдау көрсету арқылы сабақты құрылымдауым 
керек деп шешім қабылдадым. Үздіксіз әр сабақтың әр кезеңінде кері байланысты берудің мақсаты 
оқушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін 
оны барлық қатысушыларға ұсыну. Оқу үдерісінде оқушыларға кері байланыс беру тиімді. Олар 
дер кезінде өздерінің орындаған тапсырмаларында «дұрыс» және «қателескен» тұстарын анықтай 
отырып, түзетуге жұмыс жасауға мұғалім бағыттайды. Қазіргі таңда көптеген әріптестеріміз, 
«рефлексия» мен «кері байланыс» бір нәрсе деп есептейді. Ал анықтамасын анықтап, талдап және 
саралай оқысаңыз, екеуі екі ұғым береді. Бірақ алшақ та емес. Біз бұрын қалай ол оқушы «үздік», бұл 
«жақсы» деп бөлгенімізге кейде ойланамыз. Ал қалыптастырушы бағалауда сыныпта қанша оқушы 
бар, сол оқушының нақты бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенін анықтап отырамыз. Тапсырманы 
дайындау кезеңде уақыт кетеді, өйткені тапсырмаға сәйкес дескриптор шығару үшін шығармашылық 
қажет. Оқыту мен оқу үдерісінде мұғалім қысқа мерзімді жоспарды жазуда оқушылардың логикалық 
ойларын арттыруға, мотивациясын көтеруге, тақырыпты меңгертуде қалай оқыту керек, қандай 
әдістер қай кезеңде тиімді, берілетін тапсырмаларға саралау жұмыстарын жүргізеді.

Кері байланыс оқушы бойындағы үрейді басады және мұғалімді «төрешілік» қызметінен босатып, 
оқушы бойында өзін-өзі бағалау, өз іс-әрекетіне баға беру, жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал 
етеді.

Қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін 
жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған болса, жиынтық бағалау мақсатты баға қою және 
сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін қажет.

Кері байланысты сабақтың әр кезеңінде тиімді пайдалану арқылы оқушылардың оқу жетістігін 
бағалауы өзгере бастады. Олар нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін біліп, түсіне бастады. С 
деңгейдегі оқушы В деңгейге, В деңгейдегі оқушы А деңгейге, ал А деңгейдегі оқушы өз тапсырмасын 
орындап, көшбасшы болуға ұмтылыс бола бастады. Оқушылар әр тапсырманы орындау барысында 
мотивациялары жоғарылағаны кері байланыста және жеке тапсырманы орындауда байқалды. Оқу 
процесінде оқушылар толық бағаланды. Әр кезең бойынша жинақталған ұпай саны шкалаға сәйкес 
бағаға айналдырылады.

А деңгейдегі оқушы:
Сабақ процесінде тобында креативті оқушылар болғанымен, өзін көшбасшы ретінде көрсетті. 

Зерттеу жұмысын жүргізе алды және берілген тапсырмаларға жылдам әрі нақты орындады. 
Практикалық жұмыста теориялық білімін қолданды.

В деңгейдегі оқушы:
Оқушылармен жұмыс жасауда белсенділігін, сенімділігін көрсетті. Оқушылардың жауаптарын 

толықтырып, шығармашлықпен берілген тапсырмаларды орындады. Қосымша ақпаратты желілік 
желіден іздеп, ортада баяндады. 

С деңгейдегі оқушы:
Ортада оқушылармен жұмыс жасауда өзін еркін ұстады. Тапсырманы орындауда қызығушылықпен 

орындады. 
Оқушылардың ойлары: «Маған практикалық жұмысты орындау ұнайды», «Тапсырманы 

орындауда кедергілерді кездестірдім», «Теория практикада қажет», «Әр сабақта тақырыптарға 
назар аудару қажет», «Маған жұптық жұмыс орындаған ұнайды, себебі тапсырманы орындауда бір-
біріміздің ойларымызды толықтырамыз», «Тапсырмаларды толық орындац алмадым, келесі сабаққа 
дайындалып келемін», «Көшбасшы болғым келеді», «Өзімнің кемшілігімді байқадым, келеді сабақта 
оны жоямын». 
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Оқушыларды сыныпта зерттеуде өзім де өзгере бастағанымды байқадым. 
 «Сабақта қандай жетістіктерге жеттім?». 

оқушылар

дейін кейін

43% тақырып бойынша ойларын еркін жеткізе алады 55%

39% өздерінің идеяларын дәлелдей алады 47%

45% оқылатын тақырыппен дербес танысып, түсініп, талдай алады 47%

Кері байланыс арқылы оқушының нәтижеге жетуін, дайындық деңгейін, өсу динамикасын 
анықтаймыз. Сабаққа күнделікті критерий құрып, онымен оқушыларды таныстырып отырсақ, 
оқушылар өзін-өзі бағалауды үйренеді, сол сияқты өзгені де бағалауды үйренеді. Олар өз білімінің 
деңгейін саралап, алға ұмтылады, жақсы жетістікке жетуге тырысады. Сондай-ақ мұғалімге деген 
өкпе-реніш болмайды, себебі өз білімінің әділ бағаланатынына сенімді болады деп ойлаймыз.

Қазақ халқының ғалымы, ұлы педагог Ахмет Байтұрсынов: «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы 
керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек» деген. Қазіргі таңда педагог 
теория мен практиканы ұштастырып, сабағының әр кезеңінде оқушылардың пәнге қызығушылығын 
арттыратын тиімді әдістерді жүйелі қолдану керек. Педагогтің күнделікті жұмыс механизмінде 
үздіксіз кәсіби білімін көтеру, шығармашылықпен жұмыс жасау, саралау жұмыстарын жүргізе алу, ата-
ана, оқушымен тығыз байланыста болу. Мұғалім бойында жеке оқушымен жұмыс жасау іс-әрекеттері 
жолға қойылып, білім сапасын жоғарлату, кемшін тұстармен ұдайы жұмыс кері байланыс жасап, 
оқушы пікірлерімен жұмыс жасауда алға жылжушылық көрінді. Сонымен қатар мұғалім бөлінген 
көшбасшылықпен жақсы жұмыстарды бірлесе атқару керек. Сынып оқушылары да сабақтағы 
мұғалімнің зерттеу іс-әрекеттеріне де қалыпты көзқараспен қарауға дағдыланды. Өздерінен 
алынған сұхбат жұмыстарында білім алушылар еркін пікірлерін жеткізіп және болған жұмыстарға 
өз көзқарасын шынайы суреттеуге немесе сипаттама беруге машықтанғаны расымен де қуантады.

Үздіксіз білім беруде әр педагог әр оқушының жұмысына кері байланыс беру арқылы білім 
алушылардың теориялдарын практикада қолдануына ықпал жасаймыз. Оқушы тапсырманы орындап 
жолдағанда жұмыстарында жебірелген кемшіліктерін жөндеуге жетелеуші сұрақтар арқылы 
жұмыстарына өзгерістер жасауға мүмкіндік береміз. 

Педагог оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ 
олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға 
болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір 
жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп 
отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай 
алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 
Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде айтарлықтай өзгерістер болып 
жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды 
факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, 
дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің жеке 
тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
EDUCATION AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE SPHERE OF LIFELONG LEARNING

Аннотация. Баяндаманың мақсаты - мұғалімнің үнемі кәсіби дамуын ескере отырып, оқушылардың 
үздіксіз дамуын арттыру үшін әр сабақта түрлі әдістерді қолдануға ықпал ету. Баяндама гипотезасы: қысқа 
мерзімді сабақ жоспарын және пән мұғалімдерінің құзыреттілігін қолдану. Баяндаманы зерттеу әдістемесі: 
тәжірибелік, эмпирикалық деңгей. Баяндама көздері: практикалық ҚМЖ, зерттелетін сабақтардың жазбалары.
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Баяндама нәтижелері мен қорытындылары: оқушылармен тығыз ынтымақтастық арқылы оқуда жетістікке 
жету. Баяндаманы практикалық қолдану салалары: зерттеу сабақтары, ҚМЖ-ні тәжірибелік қолдану. 

Аннотация. Цель доклада - учитывая постоянное професиональное развитие учителя, содействовать 
применению различных методов на каждом уроке для повышения непрерывного развития учащихся. 
Гипотеза доклада: применение краткосрочного плана урока и компетенции учителей-предметников. Методика 
исследования доклада: экспериментальный, эмпирический уровень. Источники доклада: практический КСП, 
записи исследуемых уроков. Результаты и заключения доклада: достижение успехов в обучении через тесное 
сотрудничество с учащимися. Сферы практического использования доклада: исследовательских уроках, 
практическое применение КСП. 

Abstract. The purpose of the report: to take into consideration the  teacher`s professional development 
constantly and to increase students ‘ motivation in  each lesson  using different methods. The hypothesis of the 
report: to use a short term plan at the lesson  and to require he competence of the knowledge. The method of 
the study report :empirical level of the experimental. The sources of report: the experience in the short term plan  
research notes on the lessons. Results and outcomes of the report: the teacher of new formation and the leaders 
of the teacher, to study, achievements of successful work with students closely. Practical application of the report: 
to use a short term plan in research and experiment lessons. 
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ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕПТЕРДІҢ 
БАСТАУЫШ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНА 
САРАЛАНҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

А.А. Бекжанова, А.К. Сейдахметова

Үздіксіз білім беруде жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыруда шағын жинақты мек-
тептердің бастауыш білім алушыларына сараланған тапсырмаларды ұйымдастыру жолдарындағы 
мәселелерді шешуді талап етіп отыр. Өйткені, білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында Білім және ғылым саласында жүзеге асырылатан қадам-
дық іс-шараларға шағын жинақты мектептердің бастауыш білім алушыларына сараланған тапсыр-
маларды ұйымдастыру мәселелері көрсетілген [1]. Осыған сәйкес шағын жинақты мектептердің оқу 
процесінде бастауыш білім алушыларына берілетін сараланған тапсырмаларды ұйымдастырудың 
жолдарын көрсету қажеттілігі туындайды.

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында бастауыш сынып білім алушыларына арналған диф-
ференциалды тапсырмалар маңызды рөл атқарады, өйткені шағын жинақты мектеп мұғалімдеріне 
көрсетілетін әдістемелік көмек тек қана сабақ өткізудегі сараланған тапсырмаларды ұйымдастыру 
ғана емес, сонымен бірге жалпы сараланған оқыту процесінің кешенін құрайды. Біріншіден, білім 
берудің қазіргі заманғы гуманистік бағытын бала тұлғасын қалыптастыруда жалпы адамзаттық құн-
дылықтарды дамыту. Екіншіден, білім алушыларды өзін-өзі білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі 
жетілдіру дағдыларын меңгеру арқылы креативтілік, дене денсаулығын жетілдіру.

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының шағын жинақты мектептерді дамыту ор-
талығы «ШЖМ педагогтарына арналған сараланған тапсырмаларды ұйымдастыру» атты сауалнама-
сын жүргізді. Сауалнаманың мақсаты аймақтардағы ШЖМ педагогтары сараланған тапсырмаларды 
ұйымдастыруда білім алушыларға қолданылатын жолдарын айқындау. Сауалнама үш блокқа бірік-
тірілген сұрақтарды қамтыды: респонденттің өзіндік және қысқа мерзімді жоспарлау жүйесіндегі 
сараланған тапсырманың орны, сараланған тапсырманы құрастыру, өткізу әдістері мен техникасын 
және ШЖМ біріктірілген сыныптарында білім беру үдерісін жүргізуде сараланған тапсырмалардың 
ерекшеліктері, ШЖМ бірлескен сабақтарды дайындау, өткізу кезіндегі мұғалім іс-әрекетінің мазмұны 
туралы білім. Сауалнама on-line форматта республиканың барлық шағын жинақты мектептерінің пе-
дагогтарына арналды, барлығы 536 педагог қатысты, оның ішінде біріктірілген сынып мектептерінде 
жұмыс істейтін педагог саны – 126, біріктірілген сыныптарда жұмыс істемейтін педагог саны – 410. 

ШЖМ педагогтері жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде сараланған тапсырмаларды қол-
данудың жолдарын айқындау мақсатында «Өз сабағыңызда сараланған тапсырмаларды қолдана-
сыз ба?» деген сұрақ берілді. Аталған сұраққа жауап беру нәтижесінде педагогтардың жаңартылған 
білім беру мазмұны аясында сараланған тапсырмаларды қолданатындығы, бірақ, қолдану барысын-
да кейбір тапсырмалардың техникасы мен технологиясын ұйымдастыра алмайтындықтарын, сабақ 
мақсатына жетуде сараланған тапсырмаларды жүйелеу мен бірізділік принциптерін ұстанып, кейбір 
тапсырмаларды саралауға келгенде педагогикалық шеберлікті жетілдіру керектігін көрсетті. «Өз са-
бағыңызда сараланған тапсырмаларды қолданасыз ба?» деген сұраққа 58% «саралау тапсырмасын 
жиі қолданамын», 37% «саралау тапсырмасын кейбір кезде қолданамын», 4% «саралау тапсырмасын 
мүлдем қолданбаймын» деп жауап берген (сурет 1). 

 
Сурет 1 – ШЖМ педагогтерінің жаңар-

тылған білім беру мазмұны шеңберінде сара-
ланған тапсырмаларды қолдануы
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ШЖМ педагогтерінің жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде сараланған тапсырмалар-
дың жолдарын бақылауда «Саралаудың қандай әдістерін білесіз?» деген сұраққа әртүрлі деңгейде 
көзқарастарын білдірді. Атап айтар болсақ, «білім деңгейі бойынша» – 11%, «үлгерім деңгейі бойын-
ша» – 9%, «оқу материалының мазмұны бойынша» – 8%, «оқу материалының көлемі бойынша – 11%, 
«күрделілік және қиындық деңгейі бойынша – 12%, «шығармашылық қатысу деңгейі бойынша – 3%, 
«түрлі деңгейлі тапсырмалар» – 19%, «диалог және білім алушыларды қолдау» – 2%, «карточкалар 
бойынша жеке тапсырмалар» – 25% көрсетті (сурет 2).

Сурет 2 – ШЖМ педагогтерінің жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде саралау әдістерін қолдануы
ШЖМ педагогтерінің жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде сараланған тапсырмалардың 

жолдарында қолданылатын тәсілдерді бақылауда «Саралаудың қандай тәсілдерін жиі қолданасыз?» 
деген сұраққа «білім деңгейі бойынша – 8%, «үлгерім деңгейі бойынша» – 11 %, «оқу материалының 
мазмұны бойынша» – 12%, «көлемі бойынша» – 14%, «күрделілік және қиындық деңгейі бойынша» 
– 15%, «шығармашылық қатысу деңгейі бойынша» – 11%, «түрлі деңгейдегі тапсырмалар» – 14%, 
«диалог және білім алушыларды қолдау» – 10%, «карточкалар бойынша жеке тапсырмалар» – 5% 
көрсетті (сурет 3).

Сурет 3 – ШЖМ педагогтерінің жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде саралау тәсілдерін қолдануы
ШЖМ педагогтерінің жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде сараланған тапсырмаларды 

оқу процесінің барысында қолданылатын ұстанымдарын бақылауда, «Сабақтың қай кезеңінде сара-
ланған тапсырмаларды қолданасыз» деген сұраққа «мақсат қою кезеңінде» – 11%, «сабақтың баста-
луы кезеңінде» – 18%, «сабақтың орта кезеңіне» – 7%, «сабақ соңында» – 16%, «сабақтың ортасын 
мен соңында» – 38%, «сабақтың барлық кезеңдерінде» – 10% көрсетті. Бұл ШЖМ педагогтерінің са-
бақ барысында кәсіби шеберлігінің әлеуетін көрсетті. Сараланған тапсырмалардың оқу процесінде 
ШЖМ білім алушыларының жас және дара ерекшеліктерін ескере отырып, оларға сабақтың ортасы 
мен соңына қарай көбірек жүргізетіндіктері анықталды. ШЖМ педагогтері біріктірілген бастауыш сы-
ныптағы білім алушылардың қызығушылықтары мен өзіндік іс-әрекетін белсендендіруде сабақтың 
бас кезінде басымырақ беретіндіктерін байқатты. Әрбір білім алушының жекелей мүмкіндіктеріне 
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қарай берілетін тапсырмаларда сабақ барысында мақсат қою кезеңінде жүргізілетіндігі зерделенді 
(сурет 4).

 Сурет 4 – ШЖМ педагогтерінің оқу процесіндегі саралау тапсырмаларын қолдануы
Сонымен, шағын жинақты мектептердің бастауыш білім алушыларына сараланған тапсырмалар-

ды ұйымдастыру жолдары ретінде әдістері, тәсілдері мен оқу процесіндегі ұйымдастыру технология-
сы арқылы жүзеге асырылатындығын көрсетті. ШЖМ педагогтері саралау тапсырмаларын біріктіріл-
ген бастауыш сынып білім алушыларының жеке мүмкіндіктеріне сәйкес оқу процесіндегі жағдаяттар 
барысында ұйымдастырылады.
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

METHODS OF ORGANIZING DIFFERENTIATED TASKS FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS  
OF A UNGRADED SCHOOL

Аннотация. Мақалада шағын жинақты мектептердің бастауыш білім алушыларына сараланған тапсырма-
ларды ұйымдастыру мәселелері талқыланып, оларды шешудің жолдары мен жүргізілген сауалнама нәтижелері 
қарастырылады.

Түйін сөздер: шағын жинақты мектеп, бастауыш сынып, бастауыш білім алушысы, сараланған тапсырма, 
саралап оқыту.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дифференцированных заданий для обучаю-
щихся начальных классов малокомплектной школы, пути их решения и результаты опроса.

Ключевые слова: малокомплектная школа, начальная школа, обучающиеся начальной школы, дифферен-
цированное задание, дифференцированное обучение.

Abstract. The article discusses the organization of differentiated tasks for primary school students of an 
ungraded school, ways to solve them and the results of the survey.

Key words: ungraded school, primary school, primary school student, differentiated assignment, differentiated 
teaching.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НАПИСАНИЮ ЭССЕ  

Е.Н. Дерунова 

Эссе занимает сегодня особое место не только в системе изучения предметов «Русский язык» и 
«Литература». С внедрением обновленного содержания образования этот вид творческой работы 
стал одним из основных для целого ряда гуманитарных дисциплин. С 2017 года эссе стало формой 
итоговой аттестации выпускников средней школы, а в 2020 году и выпускники основной школы. 

Методика обучения написанию эссе пока еще не получила нужного освещения в отечественной 
учебной литературе. Возможно, именно поэтому данный вид творческой письменной работы до пе-
рехода на обновленное содержание образования проводился школьными учителями недостаточно 
системно. Между тем сочинение-рассуждение, которым по сути и является эссе,  известно довольно 
давно, и опыт его проведения за эти годы уже был накоплен. 

Обучение написанию эссе – одна из наиболее важных задач учителя-словесника, работающего 
не только в выпускных классах, но и в среднем звене. Ведь, как справедливо отмечают ученые, за-
нимающиеся разработкой методов обучения написанию сочинений-рассуждений, 10-11 лет – это те 
возрастные границы, когда целесообразнее всего начинать работу по обучению сочинениям такого 
типа. 

Таким образом, уже в среднем звене необходимо начинать практически готовиться к итогово-
му эссе в одиннадцатом классе. Написание эссе требует от школьника умения логически мыслить, 
строить самостоятельное высказывание, грамотно и последовательно излагать свои мысли. И что-
бы учащийся успешно написал сочинение в одиннадцатом классе, подготовку к этому необходимо 
начинать с пятого. Это значит, что работа по обучению написанию эссе на уроках русского языка 
должна строиться в соответствии с принципами преемственности и непрерывности. Только тогда эта 
работа будет в достаточной степени эффективна.

Рассмотрим, как реализуются вышеназванные принципы в обновленных учебных программах по 
русскому языку:
Класс Цели обучения Примеры заданий из учебников

5 5.3.4.1 создавать тексты- повествование и описание в 
художественном и разговорном стилях (письмо, рекламный 
текст, объявление, дневник, стихотворение, сказка) с 
учетом целевой аудитории;
5.3.5.1 писать эссе-повествование, эссе-рассуждение;
5.3.6.1 писать творческие работы (120-150 слов), 
представляя себя на месте героя, используя жизненный 
опыт;
5.3.7.1 корректировать текст, исправляя орфографические 
ошибки с помощью словаря, редактируя предложения. [9; 
7]

	 Сочините акростих; [2; 12]
	Сочините стихотворение;
	Составьте и запишите фрагменты 
электронных писем; [2; 15]
	Напишите письмо однокласснику, 
другу, подруге;
	Напишите текст из 4-5 предложений 
на основе прочитанного материала;
	Напишите в группе эссе-
повествование и т.д.

6 6.3.2.1 излагать подробно, кратко, выборочно содержание 
текстов-повествований  от 3-го лица;
6.3.4.1создавать тексты- описание, повествование, рассуж-
дение в публицистического   стиля (заметка, репортаж) с 
учетом целевой аудитории;
6.3.5.1 писать эссе-повествование, эссе-рассуждение, эссе- 
описание;
6.3.6.1 писать творческие работы (90-110слов), представляя 
себя в предлагаемой ситуации и описывая собственные 
ощущения;
 6.3.7.1корректировать текст, исправляя орфографические и 
пунктуационные ошибки с помощью словаря, редактируя 
текст с учетом типа [9; 9]

	Опишите одно из чудес света для 
заметки в газету;
	Составьте рассказ из 5-6 
предложений на тему «Мое 
незабываемое путешествие»; [4; 54]
	Составьте рассуждение на тему…;
	Напишите эссе-рассуждение на тему 
«Почему спортсмену важно правильно 
питаться?»; [4; 135]
	На основе предложенных рифм 
создайте стихотворение-призыв и т.д. 
[4; 152]
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7 7.3.4.1 создавать тексты- описание с элементами повество-
вания, повествование с элементами рассуждения и соз-
давать тексты публицистического и официально-делового 
стилей (объяснительная записка, расписка, правило, по-
здравление, инструкция, заметка, интервью, дневник, блог, 
письма: просьбы, приглашения и др.) с учетом целевой 
аудитории, выражая собственное мнение;
7.3.5.1 писать разные виды эссе, в том числе аргументатив-
ное, эссе на основе текста, выражая свое отношение к про-
блеме и/или авторской позиции;
7.3.6.1 писать творческие работы (200-250 слов), выбирая 
определенную социальную роль и речевое поведение. [9; 
13]

	 Используя информацию 
прочитанного текста, напишите 
аргументативное эссе;
	  Напишите текст рассуждение 
«Убьет ли Интернет книгу?»; [3; 127]
	 Создайте по образцу страничку 
дневника бездомного;
	 Напишите заметку для 
школьной газеты и т. д.

8 8.3.4.1 создавать тексты-описание с элементами 
рассуждения, повествование с элементами описания и 
создавать тексты официально-делового стиля(послание, 
характеристика, биография, автобиография);
8.3.5.1 писать разные виды эссе, в том числе академиче-
ское, рассматривая одну из сторон проблемы;
8.3.6.1 писать творческие работы (130-180 слов), фрагмент/
фрагменты текста, являющиеся контрастными по содержа-
нию;
8.3.7.1 корректировать текст, исправляя смысловые, факти-
ческие, логические, стилистические недочеты; редактиро-
вать текст, перестраивая структуру текста. [9; 16]

	Используя приведенные слова, 
составьте рассказ о воспитании детей 
в семье; [6; 22]
	Выберите одну из пословиц и 
напишите текст-рассуждение;
	Изложите кратко содержание 
текста с изменением лица;
	Напишите репортаж с места 
событий;
	Составьте словесный портрет 
вашего класса;
Напишите эссе в рамках темы «Думать 
о выборе профессии в 8 классе не 
рано» и т.д. [6; 123]

9 9.3.2.1 излагать содержание текстов, синтезируя инфор-
мацию прослушанного, прочитанного и аудиовизуального 
материала; 
9.3.4.1 создавать тексты-описания с элементами рассужде-
ния, повествование с элементами рассуждения 
соответствующих стилей (научная статья, отчет о поездке) с 
учетом целевой аудитории;
9.3.5.1 писать разные виды эссе, в том числе дискуссионное, 
рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути 
решения;
9.3.6.1 писать творческие ра боты (150–170 слов), фрагмент/ 
фрагменты текста, являющиеся определенными компози-
ционными элементами (начало романа, продолжение рас-
сказа);
9.3.7.1 корректировать и редактировать имеющиеся недо-
четы в тексте. [9; 20]

	Напишите статью на тему 
«Казахстан – сухопутная страна»;
	Напишите научную статью о слове 
«традиция»;
	Напишите эссе о восстановлении 
использованных природных ресурсов; 
[7; 12]
	Напишите письмо своему 
сверстнику в будущее; [8; 64]
	Напишите рассказ по заданному 
началу;
	Напишите начало романа о 
журналисте и т.д. [7; 107]

10 10.3.1  излагать содержание прослушанного, прочитанного 
и аудиовизуального материала в виде развернутых и 
сжатых планов, полного или сжатого пересказа, тезисов, 
резюме, конспектов;
10.3.3  создавать тексты различных типов  и жанров 
публицистического  стиля (заметка, пресс-релиз, статья, 
эссе,  очерк, конспект);
10.3.5  корректировать и редактировать все имеющиеся 
недочеты в тексте, учитывая цель, целевую аудиторию, 
ситуацию общения и воздействие на читателя;
10.3.6 писать творческие работы  (фрагмент/фрагменты 
текста), являющиеся определёнными композиционными 
элементами. [8; 17]

	 Напишите аргументы в пользу 
предложенного тезиса;
	 Напишите эссе-рассуждение, 
включив в аргументирующую часть 
следующие моменты…; [5; 18]
	 Напишите эссе на одну из 
предложенных тем;
	 Напишите критическое эссе, 
в котором сделайте анализ текста 
упражнения;
	 Напишите очерк о Солнце и т.д. 
[5; 156]

Представленные в таблице формулировки целей обучения письму на уроках русского языка 
ярко иллюстрируют ключевой для обновленного содержания образования принцип спиральности, 
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который обеспечивает преемственность в формировании навыка писать эссе. От среднего звена к 
старшему учащиеся каждый год проходят новый виток обучения творческому письму. Каждый такой 
виток базируется на «трёх китах» обучения письму: 

- редактировании текстов;
- составлении текстов заданного типа речи и объема;
- написании творческих работ различных жанров.
Такой подход вполне соответствует этапам формирования навыка, которые выделил психолог 

К.К. Платонов [1; 48]:
- аналитический этап;
- синтетический этап;
- этап автоматизации.
На первом этапе учащиеся учатся вычленять отдельные элементы текста, уясняют его строение 

и содержание, подготавливают своего рода детали конструктора, из которых им предстоит научить-
ся строить текст. К примеру, ученикам можно предложить написать вступление к готовому тексту, 
продолжить повествование по заданному началу или подобрать аргументы к имеющимся тезисам. 
На втором этапе учащиеся получают своеобразную инструкцию по сборке: алгоритмы, образцы, ша-
блоны создания текста. Если говорить о третьем этапе, то нельзя не отметить, что когда речь идет о 
творческом письме, об автоматизации в привычном понимании не может быть и речи. Однако опре-
деленные черты автоматизированного навыка учащиеся все же приобретают: появляются быстрота, 
плавность, легкость, исчезает видимый поэлементный контроль процесса создания текста. На этом 
этапе процесс написания эссе или другой творческой работы становится для учащегося естествен-
ным.

Из класса в класс учащиеся вновь и вновь проходят данные этапы с той разницей, что в пятом 
классе во время редакторской правки текста (аналитический этап) учащийся находит и исправляет 
орфографические ошибки, в шестом – редактирует текст с учетом типа речи, в восьмом – исправляет 
стилистические недочеты и перестраивает структуру текста, а в десятом – корректирует текст с точки 
зрения соответствия целевой аудитории. Объём письменных творческих работ также увеличивается 
из класса в класс от 120 до 250 слов.

Мой опыт преподавания русского языка в средней школе показывает, что учащиеся, перешедшие 
на обновленное содержание образования в 2017 году, успешнее справляются с написанием эссе, 
чем учащиеся, осуществившие такой переход в 2019 году. Подтверждением служат результаты срав-
нительного анализа итогов суммативного оценивания, проведенного в 7 и в 10 классах. Основанием 
для такого сравнения стало включение написания эссе в число заданий для обоих классов. Анализ 
показал, что семиклассники, обучающиеся уже третий год в условиях обновленного содержания об-
разования, быстрее и легче создают тексты эссе по сравнению с десятиклассниками, чье обучение 
в тех же условиях проходит только первый год. Если в 7 классе 42% учащихся показали высокий 
уровень учебных достижений, 52% - средний и 6% - низкий, то в 10 классе высокий уровень учебных 
достижений при написании эссе отмечается у 34% учащихся, средний – у 49%, низкий – у 17% уча-
щихся. Более наглядно эти различия можно увидеть на диаграмме (рис. 1).

Проведенное сравнение подтверждает важность принципов преемственности и непрерывности 
в обучении написанию эссе. Сделать процесс обучения данному виду работ более эффективным 
может использование узкоспециальных учебных пособий по написанию эссе, построенных по прин-
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ципу спирального изложения учебного материала. К сожалению, сегодня на отечественном книжном 
рынке отмечается дефицит изданий такого рода. Потому создание пособий, посвященных обучению 
написанию эссе, представляется весьма целесообразной и актуальной частью работы современного 
учителя-словесника.
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ЭССЕ ЖАЗУДЫ ТАБЫСТЫ ОҚЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕГІ САБАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҮЗДІКСІЗДІК
CONTINUITY AND INCESSANCY AS TOOLS FOR SUCCESSFUL TEACHING OF ESSAY WRITING

Аннотация. Мақала орыс тілі сабақтарында эссе жазуда сабақтастық пен үздіксіздік ұстанымдарының 
рөліне арналған. Автор оқу бағдарламаларында көрсетілген қағидаттарды іске асыру тұрғысынан жазу дағды-
ларына, оқыту мақсаттарына талдау жүргізеді. Жүргізілген талдау негізінде мақалада орыс тілі сабағында да, 
сабақтан тыс қызметте де эссе жазуға бағытталған жұмыстың тиімділігін арттыру жолдары ұсынылады.

Түйін сөздер: эссе, сабақтастық, үздіксіздік, нақтылық, дағды, хат, тиімділік.
Аннотация. Статья посвящена роли принципов преемственности и непрерывности в обучении написанию 

эссе на уроках русского языка. Автор проводит анализ приведенных в учебных программах целей обучения 
навыку письма на предмет реализации указанных принципов. На основе проведенного анализа в статье пред-
лагаются пути повышения эффективности работы, направленной на обучение написанию эссе как на уроках 
русского языка, так и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: эссе, преемственность, непрерывность, спиральность, навык, письмо, эффективность. 
Abstract. The article is devoted to the role of the principles of continuity and incessancy in teaching of essay 

writing in Russian lessons. The author analyzes the learning objectives of writing skills in the curriculum for the 
implementation of these principles. Based on the analysis, the article suggests ways to increase the effectiveness 
of work aimed at teaching essay writing both in Russian and in extracurricular activities.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 
М.И. Джумаев

Как известно практически во всех странах мира в основе модернизации страны приоритетным 
становятся инновации в системе образования. Только через образование можно перейти на новый 
путь развития как в науке так и в производстве. Создание высокоэффективной системы профессио-
нального высшего образования в соответствии с государственными и международными стандарта-
ми, подготовка высококвалифицированных кадров – все эти задачи объективно ставят вопросы по-
иска и применения качественно новой образовательно-научной системы отвечающей современным 
требованиям духа времени (2.48).

Система образования для любого общества является базой культурного и духовного воспро-
изводства самого себя, именно в этой сфере общество закладывает свое будущее. Образование в 
своей воспитательной сути обращено к главному богатству детям, подрастающему поколению, мо-
лодежи.

Отрадно отметить и то, что до настоящего времени изменения в системе образования и нау-
ки происходили в соответствие с историческими реалиями всего мира, в частности нашей страны. 
За годы независимости Узбекистан создал мощную образовательную и научную базу, в частности 
функционировало 77 высших учебных заведений, 7 из которых являлись филиалами ведущих вузов 
иностранных государств (Россия, Англия, Италия, Сингапур, Корея, Китай), согласно постановлению 
Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева о дальнейшем улучшение системы высшего об-
разования с сентября 2017 года положено начало деятельности еще семи вузов. В 2018 году пла-
нируется создание еще 5ти высших учебных заведений по техническим наукам. Ведется подготови-
тельная работа по созданию филиала МГИМО в Ташкенте. По республике научно-исследовательскую 
работу ведут около 46 тыс.человек. Среди них – 2,8 тыс. докторов наук, - более 16, 100 кандидатов 
наук. Высококвалифицированные научные кадры готовятся по более 20 отраслям науки. В республи-
ки проводились исследования по самым современным научным направлениям в области ядерной 
энергетике, биотехнологий, генетики растений, вирусологии, химии полимеров и химии алколоидов, 
астрономии. 

В настоящее время общее направление модернизации и усовершенствования процесса обуче-
ния ведет к сокращению репродуктивных, традиционных методов и введению новых, более совре-
менных и эффективных, в ходе которых ученик становится активным участником процесса обучения.

Эркином Жумаевым предложена система конкретных упражнений как средство формирования 
логических знаний и умений, изучения понятий и действий, раскрытие связей между ними у перво-
классников.

Необходимо отметить, что, несмотря на внимание педагогов, психологов, дидактов, методистов к 
проблеме создания условий для формирования интеллектуальных умений у школьников, при отме-
чаемой в литературе значимости данной группы умений, для развития продуктивных способов де-
ятельности, для формирования полноценной учебной деятельности, в реальной практике обучения 
учителя чаще всего строят свою работу в традиционных условиях, основанных на методах и формах 
репродуктивного характера и выборе субъект-объектных взаимоотношений в процессе обучения.

Успех обучения во многом зависит от тех условий, в которых он протекает. 
Мы определили, что наиболее эффективно учебно-интеллектуальные умения могут развивать-

ся в условиях личностно-ориентированного обучения, построенного на основе субъект-субъектных 
взаимоотношений между участниками педагогического процесса. Это создает предпосылки для рас-
крытия сущностных сил учащихся, их интеллектуального потенциала, возможности самостоятельно 
развивать собственную активность. Как известно, для организации такого обучения необходимо из-
менение профессиональной позиции учителя, создание атмосферы «свободного учения» в классе, 
использование методов, стимулирующих активность ученика и его развитие. Поэтому среди условий 
развития учебно-интеллектуальных умений были выделены следующие: ориентация на гуманисти-
ческие принципы воспитания в процессе учебной деятельности, реализация системы уроков по про-
блеме развития учебно-интеллектуальных умений младших школьников, использование оптималь-
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ного сочетания методов обучения и форм учебной работы в системе уроков.
Следующим педагогическим условием развития учебно- интеллектуальных умений, представля-

ющих собой основу для формирования умения самоорганизации знаний младших школьников, мы 
определили разработку и реализацию системы уроков.

Анализ дидактической литературы показывает, что структура и методика уроков в школе в зна-
чительной степени зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в процессе изу-
чения той или иной темы. Это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков и выделять 
те из них, которые характеризуются рядом общих особенностей.

Специфика системы уроков заключается в том, что на каждом уроке сочетается изучение нового, 
повторение в виде актуализации прежних знаний, умений и навыков, формирование новых понятий 
и способов деятельности и контроль усвоения учебного материала всей темы в целом в ходе его 
применения школьниками при решении практических и учебных задач на уроке.

В нашем исследовании система включает следующие подсистемы: цель, содержание конкретных 
учебно-интеллектуальных умений, модель дидактической деятельности учителя, интеллектуальную 
деятельность младших школьников, педагогические условия формирования учебно- интеллектуаль-
ных умений у учащихся начальных классов.

Одним из системообразующих элементов выступает цель - формирование у младших школьни-
ков конкретных учебно-интеллектуальных умений, способствующих эффективному формированию 
умения самоорганизации знаний, как основы их успешного обучения в среднем и старшем звене 
школы и овладение синергетическим стилем мышления.

К характерным признакам данного метода относят то, что знания учащимся даются в «гото-
вом» виде, восприятие знаний организуется учителем с использованием различных дидактических 
средств, со стороны учащихся происходит восприятие, осмысление знаний и запоминание сообща-
емой информации.

Основная направленность репродуктивного метода — формирование навыков и умений исполь-
зования и применения полученных знаний. Учитель сообщает и объясняет знания в «готовом» виде, 
а обучаемые овладевают приемами выполнения отдельных заданий.

Проблемный метод предполагает раскрытие в изучаемом учебном материале различных про-
блем и показ способов их решения.

Частично-поисковый метод направлен на постепенную подготовку обучаемых к самостоятель-
ной постановке и решению проблем. Часть знаний сообщает учитель, часть знанийучащиеся находят 
самостоятельно, участвуя в эвристических беседах, овладевая приемами анализа учебного матери-
ала, и так далее.

Основное назначение исследовательского метода заключается в обеспечении организации по-
исковой творческой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем. Учебный процесс 
характеризуется высокой интенсивностью, в ходе которого учащиеся осваивают приемы самостоя-
тельной постановки проблем, нахождения способов их решения и так далее.

Значение данной классификации для учителей начальных классов проявляется в том, что они 
видят, какими путями нужно идти, чтобы учить детей мыслить, самостоятельно добывать знания.

Первая представлена методами организации и осуществления учебно- познавательной дея-
тельности. Здесь выделяются четыре большие группы методов, основанные на различных аспектах. 
Наглядные, словесные и практические методы (аспект передачи и восприятия учебной информа-
ции). Группа индуктивных и дедуктивных методов (логические аспекты). Репродуктивные и проблем-
но-поисковые методы обучения (аспект мышления). Методы самостоятельной работы и работы под 
руководством преподавателя (аспект управления учением).

Вторая включает методы стимулирования и мотивации учебно- познавательной деятельности. 
Ю.К. Бабанский в данной группе выделяет две другие подгруппы: методы стимулирования и моти-
вации интереса к учению и методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении. 
Первая представлена методами эмоционально-нравственного стимулирования, познавательного 
спора, анализа жизненных ситуаций, познавательных игр, учебных дискуссий, создания ситуаций 
успеха и другими. Вторая основывается на методах разъяснения общественной и личной значимости 
учения, методах предъявления требований, соблюдение которых означает выполнение своего долга, 
методах упражнения и приучения к выполнению требований, поощрения и порицания и других. 

В третью группу входят методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познава-
тельной деятельности. Здесь выделяют методы устного, письменного и лабораторно-практического 
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контроля и самоконтроля. Важно, чтобы контроль являлся не отдельным элементом учебного про-
цесса, а одновременно выполнял обучающие, развивающие, воспитательные, побуждающие функ-
ции. Самоконтроль в данных условиях предполагает формирование умения самостоятельно нахо-
дить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.

Под формой учебной работы понимается конструкция отрезка звена процесса обучения, охваты-
вающая управление учебной деятельностью разный состав учащихся.

Современная дидактика выделяет три основные формы организации учебной деятельности уча-
щихся на уроке: фронтальную, индивидуальную, групповую. Фронтальная форма предполагает со-
вместную деятельность всех учащихся под управлением и контролем учителя. Индивидуальная фор-
ма представляет собой самостоятельную работу каждого учащегося. Групповая форма основывается 
на сотрудничестве учащихся в малых группах с менее жестким контролем учителя.

Групповые формы предполагают разделение класса на группы, бригады, звенья. Среди них вы-
деляются: парные (двое целенаправленно решают поставленные задачи), звеньевые (предполагают 
организацию учебной деятельности постоянных групп),бригадные (специально сформированные 
временные группы учащихся выполняют определенные задания), дифференцированно-групповые 
(для разных типологических групп учащихся даются, конкретизируются задания, соответствующие 
их учебным возможностям) кооперированно-групповые (предполагают работу учащихся в группах 
по конкретным заданиям, в результате выступление каждой новой группы, является продолжением 
предыдущей).

Главной особенностью групповой формы учебной работы является то, что во время общения 
говорящего слушает один или несколько человек (группа).

В ряду общепризнанных, выделяется еще две формы учебной работы: индивидуализированная 
и индивидуализированно-групповая. При осуществлении первой, каждому ученику учитель дает за-
дание, соответствующее уровню его обучаемости. Вторая форма подразумевает то, что во время 
работы со всем классом учитель дает отдельные задания определенным ученикам.

Необходимо отметить, что различные формы учебной работы и способы их сочетания дают воз-
можность дифференцировать учебную деятельность для различных категорий учащихся, разнообра-
зить задания так, чтобы сделать посильными для каждого ученика. Это также весьма важно для ста-
новления мотивации учения, самостоятельности, самоконтроля, интеллектуальной активности.

Важно отметить, что в дидактике проблема форм учебной работы и конструирования методов в 
разных формах учебной работы по-прежнему остается недостаточно разработанной. Анализ иссле-
дований в области психологии и педагогики, направленный на изучение вопросов обучения уче-
ников начальных классов, показал, что в работе учителей с учащимися данного возраста большая 
роль отводится словесным, наглядным и практическим методам. Игровые методы и приемы, как и в 
дошкольном возрасте, сохраняют свое значение. Среди форм учебной работы преобладают фрон-
тальная и индивидуальная. 

Можно сделать вывод, что дидактикой недостаточно разработаны вопросы применения частич-
но-поисковых, проблемных и других методов обучения младших школьников; вопросы организации 
индивидуализированных, парных, звеньевых форм учебной работы; проблема конструирования оп-
тимального сочетания методов обучения в разных формах учебной работы.

В результате проведенной работы мы установили, что методы и формы учебной работы тес-
но сопряжены с мыслительной активностью школьников, познавательным интересом и самостоя-
тельностью. Это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие учебно-интеллектуальных умений и 
на способность самостоятельно организовывать процесс усвоения знаний, которые в основе своей 
строятся на этих же характеристиках.

Таким образом, включение школьников в активную работу, основанную на гуманистических 
принципах воспитания, и использование системы уроков с учетом применения оптимального со-
четания методов обучения и форм учебной работы значительно расширит учебно-воспитательные 
возможности урока и будет способствовать развитию учебно-интеллектуальных умений у младших 
школьников.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУДА ОҚЫТУШЫНЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕХАНИЗМІН ДАМЫТУ
DEVELOPMENT OF A MECHANISM OF TEACHER’S DIDACTIC ACTIVITY IN TEACHING OF ELEMENTARY SCHOOL

Аннотация. Дидактикалық әдебиеттің талдауы мектеп сабақтарының құрылымы мен әдіснамасы белгілі 
бір тақырыпты зерттеу процесінде шешілетін дидактикалық мақсаттар мен міндеттерге негізінен байланысты. 
Бұл сабақтардың әдіснамалық әртүрлілігі туралы сөйлесуге және бірқатар жалпы сипаттамалармен ерекшеле-
нетіндерді бөлуге мүмкіндік береді.Студентте интеллектуалдық дағдыларды дамыту мәселесі психология мен 
педагогикада көптен бері дамыды. Зияткерлік дағдыларды қалыптастыру мәселесін шешуге арналған теори-
ялық негіздер психологиялық-педагогикалық зерттеулердің көптеген түрлерінде кеңінен көрсетіледі.

Түйін сөздер: интеллект «ойлау, компонент, қалыптасу, тұжырымдама, ойлау, интеллект, еңбек, оқыту.
Аннотация. Анализ дидактической литературы показывает, что структура и методика уроков в школе в 

значительной степени зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в процессе изучения 
той или иной темы. Это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков и выделять те из них, кото-
рые характеризуются рядом общих особенностей. Проблема развития у школьника интеллектуальных умений 
давно и плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. Теоретические основы решения проблемы 
формирования интеллектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого-педагогических ис-
следований.

Ключевые слова: интеллект, «мышление,   компонент, формирования, понятии,   мышления,  интеллект, труд, 
обучения.  

Abstract. Analysis of didactic literature shows that the structure and methodology of school lessons largely 
depend on those didactic goals and objectives that are solved in the process of studying a particular topic. This 
allows us to speak about the methodological diversity of lessons and to highlight those that are characterized 
by a number of common features. The problem of the development of intellectual skills in a student has been 
fruitfully developed in psychology and pedagogy for a long time. The theoretical basis for solving the problem of 
the formation of intellectual skills is widely represented in a number of psychological and pedagogical studies.

Key words: intellect, “thinking, component, formation, concept, thinking, intellect, labor, learning.
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ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ – ТАНЫМ КӨЗІ

А.Н. Дишенова, М.К. Сарсенова                   

Химияны меңгеруде химиялық эксперимент оқу процесінің құрамды бөлігі ретінде маңызды 
роль атқарады. Химия пәні бойынша оқу тәрбие процесінде оқушыларда терең сапалы білім қалып-
тасуы үшін эксперимент пен теория тығыз байланыста болу керек .

Химиялық таным – химиялық құбылыстар мен процестерді қабылдау негізінде қалыптасатын, 
олардың маңызды белгілері туралы жинақталған білім. Оларға анализ жасау оларға тән барлық 
маңызды белгілерді, ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік береді және соның негізінде химиялық 
заңдылықтар қалыптасады. Химиялық эксперименттің әртүрлі түрлерін пайдалана отырып мұғалім 
оқушыны теориялық білімдерін нақтылауға, жинақтауға және практика жүзінде іске асыруға үй-
ретеді. Химиялық эксперименттен алынған қорытындылар мен нәтижелердің дұрыстығын тексеру 
арқылы оқушылардың ойлау қабілеті дамиды, сана – сезімі жоғарылайды. Мемлекеттік білім стан-
дартына сай келетін оқушының білім деңгейіне қоятын талаптың бірі - оның тәжірибе жасау дағды-
сын қалыптастыру. Эксперименттік сабақ жүргізудің басты мақсаты химиялық эксперимент жасау 
арқылы химиялық реактивтерді қолдану дағдысын қалыптастыру. 

Химия  -  эксперименттік  ғылым. Сондықтан оқушылардың оқуға деген қабілетін арттыруда, 
дербестікке баулуда, тақырыпқа байланысты материал іздеп тауып, білімін толтыруда  өткізілетін  
зертханалық  жұмыстың маңызы үлкен. Химиялық эксперимент оқушыларға теория жүзінде оқыған, 
меңгерген түсініктері мен қалыптасқан білімдерін практика жүзінде көздерімен көріп, қолдарымен 
ұстап, жасап көруі арқылы тереңдетуге көмектеседі. Оқушылар жинақтаған білім, біліктерін және қа-
лыптасқан дағдыларын тек орта мектепте ғана пайдаланып қоймай, одан кейін де пайдалана алады. 
Мұғалімнің  еңбегі сынып оқушыларын  жұмыс істеуге бағыттау. Әр баланың жас ерекшелігімен жеке 
қабілеттерін ескере отырып, танымдық қызығушылығын қалыптастыруға міндетті. Химиялық экспе-
римент – құбылыстардың сырын ашудың негізгі құралы. Химиялық өзгерістерді адамның өмірінде 
кең пайдалануға мүмкіндік туғызатынына оқушылардың көзі жетеді. Эксперимент оқыту үрдісінде 
теорияның тәжірибемен өзара байланысын іс жүзінде жүзеге асырады, білімді сенімге айналдыра-
ды. Эксперимент алдын - ала білімге сүйеніп жүргізіледі.  Жұмысқа оқушыларды араластыру олар-
дың ойлау қабілетін арттырып, жаңа білім игеруге, білімін арттыруға септігін тигізеді, ал мұғалім 
оқушылардың ойлау процесін қадағалап отыруға мүмкіндік алады.

 Xимиялық оқу экспериментінің түрлері :
• демонстрациялық эксперимент;
• зертханалық жұмыстар;
• сарамандық жұмыстар;
• эксперименттік практикум;
Демонстрациялық тәжірибелерді көрсету мақсаты - бір құбылысты көрсетіп, дәлелдеп түсіндіру-

мен қатар мектепте бар техникалық құралдарды барынша мақсатты пайдалану. Мұғалім көрсеткен 
тәжірибелерді байқай отырып, оқушылар құбылыстың мәнін түсінумен қатар, құралдың құрылы-
сы, оның бөлшектерінің орналасуы, жеке жұмыстардың орындау реті, жұмысты дұрыс істеу мен 
құрал-жабдықтарды дұрыс қолдана білу жөнінде түсінік алады. Сарамандық жұмысты өткізудің не-
гізгі шарты - оған алдын - ала дайындық жасау. Яғни, оқушы оқулықтағы жұмыстың сипаттамасымен 
танысады,  тәжірибенің мақсаты, қолданатын құрал-жабдықтар және реактивтер, құралды құрастыру 
сызбасы немесе сілтемесі, тәжірибенің орындалуы және құбылыстарды бақылайды. Демонстраци-
ялық экспериментті жүргізу оқушылардың түрлі химиялық құбылыстармен, олардың арасындағы 
өзара байланыстылықпен, заңдылықпен, құрылғы мен қондырғылармен жұмыс істеу принцип-
терімен, жүріп жатқан процестермен терең танысуларына мүмкіндік береді. Демонстрациялық экс-
перимент мұғалім айтқан теориялық жағдайдың дұрыстығын дәлелдейді. Зертханалық тәжірибелер 
мен сарамандық жұмыстарды жүргізе отырып,оқушылар химиялық құбылыстар мен заңдылықтар-
ды зерттеп,олардың нақтылығына көз жеткізеді,осылайша олардың біліктіліктері артады. Кейбір 
тәжірибелерді жүргізу кезінде шығармашылық бағыттары оянады. Бұл химияның әрбір бөлігінен 
алынған білімнің қайталанылуына, бекітілуіне,тереңдетілуіне, кеңейтіліп, жүйеленуіне себебін тигі-
зеді. Сонымен қатар, оқушыларда реагенттер мен құрылғыларды қолдана білудегі біліктіліктіліктері 
мен дағдылары қалыптасады. Осының бәрі оқушылардың политехникалық дайындықтары мен тео-
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риялық білімдерін арттырады.
Эксперименталды тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар өздерінің біліктілігі мен дағдыла-

рын жаңғыртып, теориялық білімдерін нақты тапсырмаларды шешуде қолдана білуге дағдыланады.
Әр оқушы материалды өздігінен, құбылыстарды теориялық білімдерімен ұштастыра отырып, 

соған сәйкс қорытынды жасай білуге дағдыландыру керек. Сонымен қоса, тәжірибе орындау кезінде 
рективтер мен құралдарды қолдану тәртібін жетік меңгерулері қажет.

Әсіресе жұмыстың орындалу орындалу техникасына көп мән берілуі тиіс: қалай заттарды еріту 
керек, ерінділерді қандай ыдыстарда қыздыру керек, индикатор ерітінділерді қосу, тағы да басқа 
жағдайларға мән берілуі тиіс.

Химия сабағында экспериментті жүйелі түрде өткізіп отыру фактілерді бақылауға, теориялық 
білім көмегімен оларды түсіндіре білуге, эксперименттік біліктілік пен дағдыларын арттыруға, жұ-
мысты жоспарлай білуге, өз бетінше жұмыс істеуге, жеке тұлға ретінде қалыптасуға, шығармашылық 
іскерлігін арттыруға үлес қосады.

Химиядан зертханалық жұмыстар жүргізуде мынаған назар аудару керек:
1) Тәжірибенің нақты мақсаты қойылу керек. Оқушылар тәжірибе жүргізер алдында олар қан-

дай жұмыс жасайтынын, олардың нені бақылау керектігін, неге көз жеткізу қажеттігін білуі тиіс.
2) Приборға сипаттама - тәжірибе жүргізетін приборға сипаттама, оның жалпы жағдайы және 

реактивтердің маңызды қасиеттері.
3) Оқушылардың визуалды біліктілігін ұйымдастыру. Оқытушы оқушыларға неге басты назар 

аудару керектігін, прибордағы жүріп жатқан реакцияның қай бөлігін бақылау қажеттігін түсіндіру.
4) Қорытынды және теориялық қорытындылау. Бұл әдіс әдетте оқытушы басшылығымен оқушы-

ның  өзі жүргізетін арнайы жұмыстары.
Эксперименттік тәжірибе жүргізу барысында оқу процесінде маңызды 3 функция жүзеге асыры-

лады: білімділік, тәрбиелік, дамытушылық.
A. Білімділік функциясы – оқушылар химиялық процесс кезінде өздеріне қажетті мәліметтерді 

жинақтайды (заттардың қасиеті, химия ғылымының әдіс тәсілдері).
B. Тәрбиелік функция – әлемді танып білеміз, ал тәжірибе – бұл танып білудің басты құралы.
C. Дамытушылық функциясы – бақылаушылық, болған құбылыстарды анализдеу, қорытынды 

жасау, жобалау. 
Экспериментті 4 негізгі түрлерге бөліп қарастырады:
I. Білім көзі тәжірибеден құралады. Оқушылар бақылап отырған тәжірибемен бірге оқытушы-

ның түсіндіруі қатар жүреді. 
II. Оқытушының сөзі бақылауды толықтырады. Тәжірибе барысында оқушылардың көзбен көріп 

тұрған процесті мұғалім түсіндіреді 
III. Мұғалім сөзі экспериментті алдын алып, иллюстрлеуші функцияда маңызды орынға ие бола-

ды;
IV. Алдымен ауызша түсіндіру, бақылауға арналған жұмыс барысын талдау, содан кейін тәжірибе 

көрсету.
Практикалық және лабораториялық тәжірибелерді өз бетінше жасаған кезде оқушылар жұмы-

стың орындалуының ережесін құрып, барлық эксперименттің түп негізін түсініп, өмірге қажетті білік-
тілікті қалыптастыруға көмектеседі. Жас ұрпақты тәрбиелеуде, сапалы химиялық білім беру оқушы-
ның ой – өрісін дамытып, ғылыми көзқарасын қалыптастырады да, алған білімі химияны күнделікті 
тұрмыста сапалы қолдануына мүмкіндік береді. Оқушының химияға деген қызығушылығын дамыту 
үшін мүмкіндігінше олардың өздігінен жұмыс жасауына, соның ішінде негізгі химиялық ұғымдар-
ды жете танып білуіне химиялық эксперимент көмегін тигізеді. Химиялық эксперимент барысында 
оқушылардың химиялық ұғымдарды түсінуі жеңілдеп, сарамандық дағдылары қалыптасып, қоры-
тынды жасауды меңгереді. Химияда эксперименттік жұмыстарды орындау химиялық тәжірибені ұй-
ымдастыруға қажетті білік пен дағдыны ғана қалыптастырып қоймай, химия ғылымының маңызды 
заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік туғызады. Практика жүзінде эксперименттер жасауы, оқушылар-
дың алған білімін жадында сақтауына және олардың сарамандық жұмысқа икемділік пен дағдысын 
қалыптастырады.

       Білім мен іс- әрекет ажырамас бөлік. Бір нәрсені жасай білу – яғни ол үшін білімің жеткілікті 
деген сөз. Сонымен бірге эксперимент барысында оқушылардың қиялының ұшқырлығының арқа-
сында ойлау арқылы химиялық тәжірибелердің жекеше сатысын құрастыруға болады.

Жоғарыда айтылған мәселелерді негізге ала отырып, химиялық эксперименттің техникалық және 
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әдістемелік іске асыру формалары – оқытуды жетілдіру жағдайында химиялық білім берудегі ең 
актуалды мәселелердің бірі болып табылады.

Қорыта айтсақ, химияны оқытудың осындай педагогикалық негіздерін басшылыққа алғанда ғана 
сабақ мақсатына жетіп, тиімді нәтиже береді. Сондықтан химияны  эксперимент арқылы білмейінше, 
дүниенің қазіргі ғылыми көрінісін жасау мүмкін емес.

Әдебиеттер тізімі:
1.  «Химия мектепте» журналы. Алматы, 2010 №1басылым. 40-45б .
2. Ч.М.Абилова. Химиялық эксперимент және салауаттылық. «Химия в Казахстанской школе». Республика-

лық әдістемелік журнал. № 4, 2006 48-50 бет.
3.І.Қойайдарова. Инновациялық және эксперименттік жұмыстар. «Химия мектепте» Республикалық ғылы-

ми-педагогикалық журнал. № 4, 2010 4-6 бет
4.Б. Тантыбаева. Эксперименттік есептерді шығару әдістемесі. . «Химия мектепте» Республикалық ғылы-

ми-педагогикалық журнал. № 2, 2003 37-38 бет бет
5.Ж. Шоқыбаев. Оқушы үлгеріміне эксперименттің әсері. «Химия мектепте» Республикалық ғылыми-педа-

гогикалық журнал. № 1, 2010 40 бет

ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
CHEMICAL EXPERIMENT AS A SOURCE OF KNOWLEDGE

Аннотация. Оқушылардың оқуға деген қабілетін арттыруда, дербестікке баулуда, тақырыпқа  байланысты 
материал іздеп тауып, білімін толтыруда өткізілетін зертханалық жұмыстың маңызы үлкен .Бұл баяндамада 
химия пәнін меңгеруде химиялық эксперимент маңызды роль атқаратыны туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: химия, білім беру, химиялық эксперимент, мемлекеттік білім стандарты, танымдық қы-
зығушылық, құбылыс.

Аннотация. Лабораторная работа играет важную роль для повышения  способностей  учащихся в обуче-
нии, развитии самостоятельности, умении находить материалы, относящиеся к теме, с целью дополнения своих 
знаний. В этом докладе рассматривается важная роль химических экспериментов в изучении химии. 

Ключевые слова: химия, образование, химический эксперимент, государственный образовательный стан-
дарт, познавательный интерес, феномен.

Abstract. Laboratory work is important for improving students’ ability to read, independence, finding and 
supplementing knowledge related to this topic. This report discusses the important role of chemical experiments 
in the study of chemistry. 

Key words: chemistry, education, chemical experiment, state educational standard, cognitive interest, 
phenomenon.
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.Н. Дмитриева, Н.Н. Комарова, А.В. Бырко

Одной из задач развития государства в рамках модернизации, выдвинутая Президентом 
Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу Казахстана 
«Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана», - это 
поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного общества. Президент обратил 
внимание на то, что «особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении 
находятся дети с ограниченными возможностями. Только по официальной статистике на учете по 
инвалидности стоит более 80 тысяч детей. Необходимо расширить сеть малых и средних центров 
реабилитации для детей в «шаговой» доступности. Мы обязаны создавать равные возможности для 
людей с особыми потребностями» [1].

В соответствии с рекомендациями международных документов в системе образования 
Казахстана выделяются следующие категории детей с особыми образовательными потребностями:

-дети с различными нарушениями психофизического развития: слуха, зрения, интеллекта, речи, 
опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоционально-волевыми 
расстройствами;

-дети со специфическими трудностями в обучении (дисграфией, дислексией и пр.), 
поведенческими и эмоциональными проблемами;

-дети, у которых особые образовательные потребности возникают в силу социально-
психологических, экономических, языковых, культурных причин.

-дети с различными нарушениями психофизического развития.
Гарантии права детей с особыми образовательными потребностями на получение образования 

закреплены в Конституции РК, Законах РК «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об 
образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О 
специальных социальных услугах» [2].

Актуальность внедрения в образовательную практику инклюзии является актуальной и 
обусловлена не только необходимостью оценки готовности нашего общества принять инклюзию и 
увеличение количества детей с особыми образовательными потребностями, но и в необходимости 
успешной реализации базовых принципов инклюзии, осознания того, что основные ценности этого 
вида образования - часть наших национальных ценностей [3].

На сегодняшний момент в Казахстане сохраняется низкий охват детей с особыми образовательными 
потребностями (54,7%). Поэтому, приоритетными задачами государственной политики в области 
инклюзивного образования является обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Необходимо 
обеспечить высокий статус профессии педагога; обновить квалификационные требования для 
педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования (учителя - предметники, педагоги, 
педагоги - ассистенты и другие) на основе профессионального стандарта, разработать нормы по 
душевого финансирования при размещении госзаказа, внедрить мобильную консультативно - 
методическую помощь педагогам, родителям и детям с особыми образовательными потребностями 
[4].

Для казахстанской системы образования инклюзивное образование выступает определенной 
инновацией, хотя и американская и европейская системы образования давно знакомы с основными 
принципами инклюзии. Обращаясь к опыту мирового сообщества, следует отметить, что развитие 
инклюзивного образования с конца прошлого столетия стало ведущим ориентиром образовательной 
политики многих развитых стран мира: США, Испании, Германии, Финляндии, Великобритании 
и других. Дети с особыми образовательными потребностями успешно обучались совместно с 
нормально развивающимися детьми. Однако, основным условием достигнутых положительных 
результатов явилась психолого-педагогическая система поддержки, включающая не только 
материально-технические и педагогические условия, но и общественное мнение к детям данной 
категории, как к полноценным и необходимых обществу людям [5].
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В Законе Республики Казахстан «Об образовании» даются понятия «инклюзивное образование 
– процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» и «специальные условия для 
получения образования - условия, включающие специальные учебные программы и методы обучения, 
технические и иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, социальные и иные 
услуги, без которых невозможно освоение общеобразовательных учебных и образовательных 
программ лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями», «лица (дети) с особыми 
образовательными потребностями – лица, которые испытывают постоянные или временные 
трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, 
общеобразовательных учебных программах и образовательных программах дополнительного 
образования», помогающие в понимании основных субъектов и объектов инклюзии [6]. 

Развитие инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений 
Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы. В области 
инклюзивного образования можно выделить несколько основных приоритетов, которые определяют 
дальнейшие мероприятия в системе непрерывного образования детей с особыми образовательными 
потребностями. Назовем следующие: равенство и качество образования обучающихся ООП, 
получение профессии и подготовка к будущему, гибкая социализация в общество, увеличение 
количества инклюзивных организаций образования, качества предоставляемых услуг в области 
инклюзивного образования, улучшение системы управления и финансирования [7]. 

Так же страны мирового сообщества выделяют следующие приоритеты в области инклюзивного 
образования:

- выравнивание возможностей обучающихся с особыми образовательными потребностями вне 
зависимости от уровня физического, интеллектуального или экономического статуса семьи;

- обеспечение соответствия навыков выпускников современным требованиям экономики;
- вовлечение работодателей в подготовку кадров и выстраивание эффективных коммуникаций 

с заинтересованными сторонами;
- эффективное использование финансовых ресурсов;
- оценка инклюзивных организаций образования и обучающихся с ООП и другие [8].
Центральная идея инклюзивного образования состоит в преодолении дискриминации детей с 

физическими и психическими отклонениями или нарушениями. Великий мудрец евразийцев Абай 
утверждал в 45-м Слове: «Начало человечности – любовь и справедливость. Они присутствуют 
во всем и решают все». И еще: «В ком господствуют чувства любви и справедливости – тот – 
мудрец, тот учен». Сегодня для всего человечества эти мысли Абая могут стать программой выхода 
из глобального кризиса, главные причины которого кроются не в экономике или политике, а в 
утрате экономическими людьми духовности, в ориентации их на золотого тельца, на утилитарные, 
эгоистические интересы, на технократические технологии и рассудок, лишенные человечности и 
мудрости [9].

Ценности инклюзивного образования входят в общую систему ценностей гуманистического 
общества. Положительные аспекты инклюзивного образования в нашей стране указаны 
многими ведущими учеными PhD Искакова А.Т., Закаева Г.З. Они обращают внимание на то, что 
в ходе инклюзивного образования достигается наиболее полная социализация детей с особыми 
образовательными потребностями. Следует отметить, что в рамках общего образования дети 
с особенными потребностями в обучении показывают более высокий уровень социального 
взаимодействия со сверстниками по сравнению с воспитанниками специальных организаций 
образования. Если количество детей с особыми образовательными потребностями по отношению 
к «нормальным» детям находится в естественной пропорции, то механизмы социализации 
налаживаются. Кроме того, ученики с особыми образовательными потребностями, находясь в 
условиях общеобразовательных школ, получают больше возможностей для взаимодействия со 
здоровыми сверстниками и для психического и интеллектуального развития. «Обычные» дети 
в этом случае являются носителями социальной модели, свойственной конкретному возрасту, 
возможность обучения и развития всех детей по месту жительства, поддержка различий между 
детьми с различными образовательными потребностями [10].

В 2019-2020 ученический состав нашей специальной организации образования, которая обучала 
и воспитывала учащихся с задержкой психического развития, пополнился учащимися с умственной 
отсталостью (легкая умственная отсталость и умеренная умственная отсталость). Это потребовало 
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от всего коллектива изменений ряда приоритетов в работе на основе ценностей, среди которых:
- структурные ценности - равенство всех участников образовательного процесса, обеспечение 

прав каждого, опора на общество, обеспечение устойчивого развития;
- ценности, связанные с взаимоотношениями - уважение к разнообразию, отсутствие насилия, 

доверие, сочувствие, честность, мужество;
- моральные качества - доминирование радости в школе - интернате, любовь и уважение друг 

к кругу, красота в окружающей среде. Инклюзивное образование стало доступным различным 
категориям детей, включая детей - инвалидов, потому что инклюзивное обучение максимально 
приспосабливается ко всем нуждам каждого ребенка [11].

Дифференциация и индивидуализация процесса обучения позволили педагогам ставить четкие 
и достижимые цели для всех обучающихся, создать условия с целью максимально возможного 
раскрытия потенциала учащихся, осуществить постоянную и максимальную возможную поддержку 
каждого учащегося, предоставить специальные условия, создать творческий, многогранный 
симбиоз. Итогом целенаправленной работы педагогического коллектива специальной школы - 
интерната стало лицензирование 35 инновационных проектов, получивших номер IBN; участие в 
Республиканском семинаре по теме: «Интегративный и технологический подходы как необходимое 
условие повышения практической направленности учебно- воспитательной работы специальной 
школы - интерната» и других научно-методических мероприятиях международного, областного и 
городского уровней, публикации в СМИ и другое. Особо следует отметить, что 77% учителей прошли 
аттестацию в новом формате и имеют квалификационные категории: «педагог - модератор» - 14%, 
«педагог- эксперт» - 7%, остальные – 56% «педагог - исследователь» и «педагог - мастер». Все 
педагоги прошли курсовую подготовку по специальной педагогике и специальной психологии. Все 
учителя явились разработчиками специальных учебных программ уровня начального и основного 
среднего образования для учащихся с особыми образовательными потребностями с русским языком 
обучения (соглашение от «10» января 2018 года, Государственное учреждение «Национальный 
научно-практический центр коррекционной педагогики» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан» [12].

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Очень важно понять: при создании 
инклюзивных организаций образования, дети привыкают к тому, что мир многообразен, что люди в 
нем разные, что каждый человек имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие.[13]

Инклюзивное образование дает:
- детям с особыми образовательными потребностями – свободу развития личности;
- родителям (или лицам их заменяющих) возможность использовать родительский потенциал в 

воспитании ребенка с особыми образовательными потребностями;
- инклюзивной организации образования - возможность расширить индивидуальные 

образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания 
гражданина, активного участника в экономическом развитии страны;

- обществу - возможность общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;
- государству - возможность реализовать конституционные права и гарантии, соблюдения 

международных положений.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ АСПЕКТІЛЕРІ
VALUE ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION

Аннотация. Ұсынылған жұмыста әлемдік қоғамдастық пен Қазақстан Республикасының құндылықтар жүйесі 
арқылы инклюзивті білім беру мәселелері көрініс тапқан. Мазмұны инклюзивті білім берудің  ұлғайған маңыздылығын, 
барлық білім беру деңгейлерінде  инклюзивті практиканы жүзеге асыру саласында ғылыми- практикалық тәжірибенің 
таралуын куәландырады. Инклюзивті білім беру ұйымдарының педагогикалық қауымдастығына  бағытталған.

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, білім алу үшін арнайы жағдайлар, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
тұлғалар (балалар), білім беру инклюзиясы, құндылық. 

Аннотация. В представляемой работе освещаются вопросы инклюзивного образования через систему 
ценностей мирового сообщества и Республики Казахстан. Содержание свидетельствует о возрастающем значении 
инклюзивного образования, распространении научно-практического опыта в сфере реализации инклюзивной 
практики на всех образовательных уровнях. Адресован педагогическому сообществу инклюзивных организаций 
образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальные условия для получения образования, лица (дети) с 
особыми образовательными потребностями, образовательная инклюзия, ценность.

Abstract. The presented work highlights the issues of inclusive education through the value system of the world 
community and the Republic of Kazakhstan. The content testifies to the growing importance of inclusive education, 
the spread of scientific and practical experience in the implementation of inclusive practices at all educational levels. 
Addressed to the pedagogical community of inclusive educational organizations.

Key words: inclusive education, special conditions for obtaining education, persons (children) with special 
educational needs, educational inclusion, value.
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МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК ОБУЧЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ С ООП 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

О.Г. Дмитриева-Лепешева

Изучение нормативно-правовых документов по внедрению инклюзивных практик обучения уча-
щихся с особыми образовательными потребностями (далее по тексту - ООП) в условиях общеобра-
зовательной школы показало, что с принятием независимости Республики Казахстан во всех респу-
бликанских нормативно-методических документах закреплены права ребёнка, право на бесплатное 
образование. Значительная работа выполняется в направлении обеспечения равного доступа к ка-
чественному образованию детей с ООП. 

Одной из основных задач в современной научной теории инклюзивного образования является 
создание устойчивой, гибко развивающейся, эффективно действующей системы, как модели внедре-
ния инклюзивной практики обучения учащихся с ООП в общеобразовательный процесс на основе 
имеющегося опыта обучения учащихся в специальных организациях образования и специальных 
классах для детей с задержкой психического развития.

Успех в обучении, воспитании и социальной адаптации детей с ООП в условиях массового обра-
зования во многом зависит от компетентности и заинтересованности управленческого звена всех 
уровней, а также от профессиональной подготовленности руководящего и педагогического персо-
нала общеобразовательных школ. В школе необходимы изменения в структуре управления – распо-
рядок дня, расписание, продолжительность занятий (с особым вниманием на имеющиеся нарушения 
здоровья обучающихся), планирование, контроль эффективности и качества коррекционной работы, 
обязательное создание школьной службы психолого-педагогического сопровождения, изменения в 
локальных (внутришкольных) нормативных актах и др. От администрации зависит не только сам факт 
создания специальных условий, но и доброжелательный прием, щадящий охранительно-педагогиче-
ский режим, максимальная коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической литературе часто встречаются термины модель образования (образовательная 
модель) и модель обучения.

Модель (лат. Modus, Modulus – мера, образ, способ и т.п.) - самое общее значение  послужило ос-
нование для того, чтобы, использовать его в качестве научного термина в математических, естествен-
ных, технических, социальных науках. Модель – это система объектов или знаков, воспроизводящая 
наиболее существенные свойства системы – оригинала. Модели могут быть реальными (физически-
ми), идеальными, математическими, информационными, графическими [1].

Термин модель обучения используется применительно к организации учебного процесса. Под 
моделью образования, как правило, понимается модель, отражающая те или иные представления 
об организации образовательного процесса в целом, включая не только обучение, но и воспита-
ние, развитие личности. Характеризуя модель образования, некоторые авторы рассматривают её как 
реализацию определённого научного подхода, как особый способ организации образовательного 
пространства, взаимодействия различных образовательных организаций и построения системы об-
разования.

Модель образования - это мысленно представленная система, отражающая тот или иной подход 
к образованию, взгляд на его роль в жизни человека и общества [2].

Есть несколько подходов к выделению моделей образования. Так, М.В. Кларин считает, что все 
образовательные модели можно разделить на:

- традиционные, целью которых является формирование у учащихся знаний, умений и навыков;
- инновационные, целью которых является развитие личности учащихся, т.е. развивающие.
Традиционные основываются на субъект – объектном взаимодействии педагога с обучающимися 

и воспроизведение образцов знаний, деятельности, правил и алгоритмов. 
Основа инновационных моделей – субъект-субъектные, сотрудничающие взаимоотношения меж-

ду учителем и учеником. В инновационных моделях образовательный процесс строится как решение 
проблем и подразумевает высокую самостоятельность учащихся [3].
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Важным шагом к созданию целостной системы специальной помощи детям с ООП в общеобра-
зовательной школе будет подготовка и переподготовка учителей уже работающих с этими детьми. 
Учитель должен овладеть комплексными междисциплинарными знаниями об особенностях разви-
тия школьников с ООП, о причинах, вызывающих отклонения в развитии, а также специальной мето-
дикой их обучения разным общеобразовательным предметам.

В ходе разработки программы развития инклюзивного образования в средней школе необходи-
мо ориентироваться на следующее:

1. Создание и развитие  в условиях школы требует единой работы междисциплинарной команды, 
разделяющей ценности инклюзии. 

Создание инклюзивной образовательно-воспитательной среды,  построение и развитие школь-
ного инклюзивного этноса будет являться результатом усилий «инклюзивной» команды, созданной 
в школе, куда должны войти не только школьные педагоги и администраторы, специалисты кор-
рекционного образования, но и родители учащихся, представители различных социальных служб и 
общественных организаций, а в последствии – и сами школьники.

2. Необходимо заручиться нормативно-правовой поддержкой деятельности школы в этом на-
правлении на различных уровнях. Это может быть решение местного управления образования 
о начале реализации программы или решение об участии школы в региональной программе по 
развитию инклюзивных форм обучения детей с ООП. Наряду с этим, необходимо начать работу по 
внесению изменений и в организационную документацию самого образовательного учреждения: 
внести соответствующие изменения в Устав школы, разработать положение о классах инклюзивного 
обучения и т.д. 

3. Необходимо изучить ситуацию в школе. Важнейшим аспектом изучения может быть выявле-
ние степени готовности школьного коллектива к изменениям, т. е. к появлению в школе учащихся 
с различными нарушениями в развитии, причём, не только степени коллективной готовности, но и 
возможности каждого сотрудника принять предполагаемые изменения на личностном уровне.

На этом этапе с педагогами школы, учащимися 1-11 классов и их родителями надо провести 
социологический опрос, который позволит определить приоритетные направления развития школы.

4. Подготовка к переходу к инклюзии в школе обязательно должна включать в себя профессио-
нальную переподготовку учителей. Помимо теоретической подготовки необходимо предусмотреть 
практическое обучение на рабочем месте, возможность учителям регулярно встречаться и обсуж-
дать свои проблемы, делиться успешным опытом. Информация о том, как работают другие учителя в 
похожих условиях, поможет педагогам анализировать собственные действия, обрести уверенность и 
стремление пробовать новые идеи на практике. Постоянную поддержку и консультирование учителя 
должны получать от специальных педагогов, проводящих коррекционно-развивающую работу со 
школьниками. 

Поэтому в школе ннеобходимо регулярно проводить обучающие семинары для педагогов, с вновь 
прибывшими учителями проводить индивидуальное консультирование по запросу всеми специали-
стами службы психолого-педагогического сопровождения.

5. Подготовка школьного сообщества включает в себя также работу непосредственно с ученика-
ми. Очень важно проводить встречи с молодыми людьми с инвалидностью, занятия со школьниками 
по пониманию инвалидности («уроки доброты»), которые могли бы повлиять на понимание учени-
ками проблем других людей, в том числе людей с инвалидностью. В начале учебного года психологи 
с классными руководителями проводят психологические часы для учащихся общеобразовательных 
классов по формированию толерантного отношения к детям с ООП.

6. При создании инклюзивной школы очень важен поиск союзников. Это могут быть местные 
ВУЗы, педагогические колледжи, специальные-коррекционные школы, Кабинеты психолого-педаго-
гической коррекции, ПМПК, органы социальной защиты и т.д.

7. Развитие ребенка зависит в огромной степени от семейного благополучия, участия родителей 
в его физическом и духовном становлении. В этом семье может помочь социальный педагог. А узкие 
специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед консультируют родителей по вопросам обуче-
ния и воспитания особого ребенка. В школе с родителями детей необходимо проводить индивиду-
альные консультации по вопросам развития ребенка, лектории, семинары, психологические тренин-
ги. На родительских собраниях также необходимо освещать вопросы по внедрению инклюзивного 
образования в общеобразователтный процесс. В рамках исследовательской работы нами изучен 
положительный опыт и разработана модель внедрения инклюзивных практик на примере органи-
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зации общеобразовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями на 
примере СШ № 19 г. Кокшетау (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Модель внедрения инклюзивных практик обучения учащихся с ООП в условиях 
общеобразовательной школы.

Представленная авторская модель включает следующих участников педагогического процесса: 
учащиеся с ООП; семья (родители); учителя школы; специалисты службы психолого - педагогическо-
го сопровождения; педагоги дополнительного образования; администрация школы.

По каждому участнику определены направления деятельности. Так у администрации школы – это 
создание безбарьерной (физической, воспитательно-образовательной) среды, разработка внутриш-
кольных актов, документооборот, подбор и обучение кадров, контроль за оргнаизацией образова-
тельного процесса.

Родители – создают условия для воспитания социально-адаптированной личности ребенка, спо-
собствуют всестороннему его развитию, стремятся взаимодействовать с участниками педагогиче-
ского процесса и осуществляют контроль за развитием и состоянием здоровья ребенка с участием 
служб здравоохранения.

Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-логопед, дефектолог) осуществляют диагностику образовательных потребностей 
учащихся (первичную, текущую, промежуточную, итоговую), взаимодействуют со всеми участниками 
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педагогического процесса, проводят коррекционно-развивающую деятельность и социально-психо-
лого-педагогическое сопровождение и профориентацию учащихся с ООП.

Учителя (предметники, классные руководители) осуществляют образовательную деятельность 
по индивидуальным образовательным маршрутам (индивидуальный план обучения, сокращенная 
образовательная программа при необходимости, индивидуальный подход при оценивании учаще-
гося), оказывают воспитательное воздействие на личность учащегося, формируют жизненноважные 
компетенции, взаимодействуют со всеми участниками педагогического процесса.

Педагоги дополнительного образования развивают способности ребёнка, несмотря на возмож-
ные тяжёлые нарушения развития, социализируют, профориентируют, взаимодействуют со всеми 
участниками педагогического процесса.

Учащиеся с ООП взаимодействуя в представленной модели со всеми участниками педагогическо-
го процесса прямым или косвенным способом гармонично развиваются в соответствии со своими 
возможностями, адаптируются, социализируются.

Таким образом, представленная качественно выстроенная модель внедрения инклюзивных 
практик обучения учащихся с ООП в условиях общеобразовательной школы создаёт психологиче-
ски комфортную и безопасную среду.
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЖБББ ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ ИНКЛЮЗИВТІК 
ТӘЖІРИБЕСІН ЕНГІЗУ МОДЕЛІ

IMPLEMENTATION MODEL OF INCLUSIVE PRACTICES OF TEACHING PUPILS WITH SEN IN COMPREHENSIVE 
SECONDARY SCHOOLS

Аннотация. Мақаланың авторы инклюзивті білім беруді дамыту бойынша ресурстық орталық болып табы-
латын жалпы білім беретін мектептің көпжылдық жұмысының құрылған жүйесі негізінде жалпы білім беру ұй-
ымы жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды оқытудың инклюзивті тәжірибесін енгізудің 
авторлық моделін ұсынды.

Түйін сөздер: білім беру моделі, жалпы білім беру мектебі, ерекше білім беру қажеттіліктері, инклюзивті 
білім беру. 

Аннотация. Автором статьи представлен системный анализ на основе выстроенной многолетней рабо-
ты общеобразовательной школы, являющейся Ресурсным центром по развитию инклюзивного образования, 
представлена авторская модель внедрения инклюзивных практик обучения учащихся с особыми образова-
тельными потребностями в условиях общеобразовательной организации.

Ключевые слова: модель образования, общеобразовательная школа, особые образовательные потребно-
сти, инклюзивное образование.

Abstract. Тhe author of the article presents the authorial model of implementing inclusive practices for 
teaching pupils with special educational needs in general educational organizations based on the system of 
longstanding work of comprehensive secondary schools, which are a Resource center for the inclusive education 
development.

Key words: model of education, comprehensive secondary school, special educational needs, inclusive education. 
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БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА 
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Г.С. Ермекова

Тұлғаға үздіксіз білім беру – қоғамның тұрақты дамуының шарты. ЮНЕСКО анықтамасы бой-
ынша «Білім беру дегеніміз жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуі мен жеке өсуі қамтылатын оның қа-
білеттіліктері мен мінез-құлқын жетілдіру процесі және нәтижесі».  В. Сластениннің анықтамасы: 
Білім беру - адам, қоғам, мемлекет мүддесіне, мақсатына бағытталған тәрбие және оқыту процесі.
[3]  Осы анықтамалардан оқыту мен тәрбие беру үдерістерінің бір-бірімен тығыз байланысты екенін 
түсінеміз. Ендеше оқыту барысында тәрбие жұмысы қатар жүргізілу қажет. Бұл ұстаздың басты ұста-
нымы болуы керек. Себебі, оқушының оқуға ынтасыз болуы, өзін-өзі басқара алмауы, ерік-жігерінің 
болмауы, өзін-өзі дұрыс бағаламауы оның өмірден өз орнын табуға үлкен кедергі болады. [2] Тәрби-
енің негізгі мақсаты- жана-жакты үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады.

Бала тәрбиесінде ұлттық тәрбиенің маңызы зор. Адам өзге мәдениетті қабылдай білу үшін, өзге 
ұлт өкілдеріне құрметпен қарау үшін өзін белгілі бір  ұлт өкілі   ретінде қабылдап, сол ұлттың құн-
дылықтарын сезіне білуі қажет. Биология пәнінің адам тәрбиесіндегі мүмкіндігі мол. Себебі, бұл пән-
де адам өзін табиғаттың бір ажырамас бөлігі екені туралы түсінігі қалыптасады, өз денсаулығына, 
жақындары мен қоршаған ортаға деген көзқарасының, өзінің іс-әрекетінің маңызды екенін түсінеді. 
Өзіне, өзге адамдарға, қоршаған табиғатқа жанашыр көзқарасын қалыптастыруда ұлттық педагоги-
каның тетіктерін қолданудың тиімділігі жоғары.

 Биология сабақтарында өз денсаулығына жауапты көзқарас қалыптастыру үшін қазақтың 
мақал-мәтелдерін, салт-дәстүрлерін қарастырып отыру жүйеге айналған. Мысалы, ас қорыту жүйесін 
өткенде дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру үшін «Жылқы еті - төсегіне жатқанша; Сиыр еті - 
таң сарғайып атқанша; Қойдың еті - ертеңгі күн батқанша», «Таңғы асты тастама», «Тату үйдің тамағы 
тәтті», «Ауру-астан», «Ас тұрған жерде ауру тұрмайды», «Көзің ауырса-қолыңды тый, ішің ауырса-ау-
зыңды тый»  мақалдарын  топта талдай отырып оқушылар дұрыс тамақтану ережелерін жазады. Осы 
жұмыстар арқылы оқушылардың өз ойларын еркін айту, сыни ойлау дағдылары қалыптасады. 

 «Қан, қан айналым жүйесі», «Тыныс алу»,  «Жүйке жүйесі» тарауларын өткенде адамның 
жаман әдеттерінің адам денсаулығына әсері қарастырылады. Темекі шегудің жүрек пен тыныс алу 
мүшелеріне әсері турады видеоматериалдар көрсетіледі, темекінің құрамындағы зиянды заттар 
талданып, электронды сигареттер, тұтынушыны торға түсіру жолдары тақырыптарында пікірталас 
өткізіледі. Жүйке жүйесіне алкоголь және есірткі заттардың әсері туралы таныстырылым жасалады. 
Ол заттардың әлеуметттік зардабы туралы фильмнен үзінділер көрсетіледі. Оқушылар осы тақырып-
та эссе, мақалалар жазып, мектеп газетінде жариялайды. 

 «Қозғалыс» тарауын өткенде дене мәдениеті туралы сөз қозғау қажет. Адамның сымбаты-
ның қалыптасуына спорт пен белсенді қимылдың маңызы қарастырылады. Ұлттық спорт түрлері мен 
олардың адам ағзасына әсері, оның ішінде ат спортының маңызына кеңінен тоқталамыз. Атқа оты-
рудың қандай ауру түрлерінің алдын алатыны туралы видеоматериалдар талданады. Ұялы телефон 
және оның зияны, белсенді ойындар мен олардың пайдасы туралы  сұрақ-жауап алаңы, медицина 
қызметкерімен кездесулер өткізіледі. 

 «Көбею және даму» тарауын өткенде ұрпаққа қамқорлық, ата-анаға сыйластық көзқарас 
қалыптастыру жұмыстары өткізіледі. Шілдехана, бесікке салу, тұсау кесу, тоқым қағар, тілашар си-
яқты салт-дәстүрлердің маңызы ашылады, олардың адам өміріндегі қажеттілігі қарастырылады. Осы 
дәстүрлер арқылы ата-анасының ұрпағына жасаған қамқорлығы, баланың ата-ана алдындағы па-
рызы туралы ой қозғалады. Оқушылар бесік туралы, оның бала денсаулығына әсері туралы шағын 
жобалар жасайды. 

Мақалдар бойынша жұмысты адам денсаулығына, табиғатты қорғауға байланысты барлық та-
рауларда жүзеге асыруға болады. Экология тарауын өткенде «Табиғат - тал бесік», «Жер - ана, ел – 
бала», «Бұлақ көрсең- көзін аш», « Бір тал кессең- он тал ек» мақалдарын талдау арқылы табиғаттың 
адам өміріндегі маңызы ашылады. «Судың да сұрауы бар» деп үйде суды, энергияны үнемдеу қалай 
іске асатыны туралы пікірлер айтылады,  жаңа экологиялық мәдениет туралы сөз қозғалады. Қазақ 
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халқының философиясына ғана тән обал-сауап ұғымдары  қарастырылады. Осы жұмыстар оқушы-
лардың табиғатқа жанашыр көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Экологиялық тақырыптардағы кейстер тиімді болып табылады. Кейс дегеніміз :
•   нақты болған жағдайды сипаттау.
•  шынайы өмірдің бір кезеңі.
•  өмірдің бір саласында болған оқиға, оның міндеті оқушылар арасында пікірталас тудырып, сол 

жағдаятты талдап, оның шешімін табуға итермелеу.  
Кейсті құрастыру дереккөздері:
•  Проблемалық ситуациялар. [1] 
 Проблемалық ситуациялар қолданылған кейстерде  Каспий, Арал, Балқаштың экологиялық 

жағдайы сипатталады. Сол кейстерде берілген деректерге сүйене отырып, проблеманы шешу жол-
дарын іздейді. Оқушылар құрастырған әңгімелерді кейс түрінде қолданамын. Мысалы, экологиялық 
кейс ретінде оқушы жазған жазғы демалыс туралы әңгімені оқушыларға талқылауға ұсынамын. Сол 
арқылы табиғатта демалу ережесін жасап шығарады. Әдеби шығармалардан үзіндіні талқылау мате-
риалы ретінде ұсынуға болады. Мысалы, Д. Исабековтың «Дермене» повесінен үзінді бере отырып, 
дермененің маңызы, Қазақстанда фармацевтика өндірісінің дамуы туралы ой қозғалады. Сонымен 
қатар, әр отбасында қолданылатын дәрілік өсімдіктер зерттеледі, оларды қолдану себептері ашыла-
ды.

Мектепте жыл сайын  «Құстарға қамқор бол» акциясы өткізіліп, оқушылар қыс мезгілінде құстарға 
жем салатын орын әзірлеп, қыс бойы құстарға жем салыр отырады. Көктем, кұз айларында сенбілік-
тер мен қаладағы су қоймасының маңын тазалау жұмыстарына қатысады. Қала экологиясы туралы 
видеороликтер жасап, оны мектеп сайтына орналастырып отырады, элеуметтік желілерге жібереді. 

Кез- келген жеке тұлғаның дербес психологиялық ерекшеліктерімен қатар ұлттық сана сезім-
дері, ұлжандылығы, ана тіліне деген сүйіспеншілігі сияқты ұлттық ерекшеліктері болады. Генетика 
тарауын өткенде тек қазақ ұлтына тән шежіре тарату, жеті атаға дейін некелесуге рұқсаттың болма-
уы сияқты құндылықтар жан-жақты қарастырылады. Оқушылар өздерінің шежіресін зерттейді, жеті 
атасын қарастырып, өз шежіре тармағын құрастырады. Осы жұмыс арқылы өз отбасының тарихымен 
танысады, ата-бабаларының кім болғанын, қай өлкеден шыққанын сұрастырып, деректер жинайды. 
Осы деректердің отбасылық құндылық екенін сезінеді, ата-анасымен ортақ істі бірлесе жасайды. 
Бұл жұмыс отбасының  маңызын сезінуге ықпал етеді. Жеті ата, жеті ұрпақ ұғымдары арқылы ұрпақ 
сабақтастығы іске асады, баланың отбасы алдындағы  жауапкершілігі қалыптасады. 

Бұл тарауда тұлғалар тағлымы, олардың  тегі, өскен ортасы зерттеледі. Мысалы Шоқан Уалиханов, 
Абай Құнанбаев сияқты ұлы адамдардың  шежіресімен танысып, сызба құрастырады.  Сол арқылы 
оқушылардың тектілік, оның маңызы туралы ой-өрістері қалыптасады.  

«Адамның шын мағынасымен «Адам» болуы үшін өзін сүю, жақындарын сүюмен қанағаттанбай-
ды, жалпы адамзатты сүюі шарт»,- деген екен Мағжан Жұмабаев. Яғни, әр адам өзін тек өз отбасы 
мен өз ұлтының бөлшегі ғана емес, адамзаттың өкілі ретінде сезіне білуі керек. Осы ретте генетика  
тарауын өткенде барлық адамдардың бір түрге жататынын, нәсілдердің бір ортақ ата-тектен шыққа-
нын ұғыну аса маңызды. Нәсілдердің сырт келбеті мен физиологиясындағы, таралу аймағындағы 
ерекшеліктерді қарастыра отырып, олардың ұқсастығына баса назар аударамыз. Нәсілшілдік иде-
ологиялардың зияны туралы сөз қозғап, жоғары сынып оқушылары тарих пәнін кіріктіре отырып 
геноцид  туралы тарихи мысалдар бойынша таныстырылым жасайды. Оқушылар өзге нәсіл, өзге ұлт 
өкілдеріне, олардың мәдениеті мен діни ұстанымдарына  сыйластықпен қарауды үйренеді. 

Қорыта айтқанда, биология сабақтарында адамгершілік, жанашыр көзқарас қалыптастырудың 
маңызы өте зор. Түрлі жұмыс әдістері арқылы  оқушылардың сараптау, сын тұрғысынан ойлау, ком-
муникативтік,  шығармашылық және әлеуметтік дағдылары қалыптасады. Өмірге бей-жай қарамай, 
белсенді азаматтық позиция ұстанатын адамның қоғамға беретіні көп. Олай болса әр ұстаз сабақтың 
тәрбиелік құндылығына назар аудару керек. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN BIOLOGY LESSONS

Аннотация. Мақалада биология  сабақтарында  тәрбие берудің маңызды аспектілері  көрсетілген. Оқушы-
ның  өз денсаулығына, қоршаған адамдардың денсаулығына жауапкершілікпен қарайтын, табиғатпен оңтайлы 
қарым-қатынас жасай алатын тұлға болып  қалыптасуына сабақтағы тәрбие жұмысының әсері көрсетілген.   
Оқушылардың белсенді  жұмыстары арқылы қалыптасатын дағдылары кеңінен қамтылып, нақты мысалдармен 
дәлелденген. Тәрбие жұмысының түрлері оқушылардың ойлау мүмкіндігін дамытып, олардың белсенді азамат-
тық ұстанымы бар  тұлға болып қалыптасуына әсер ететіні ашылған.  

Түйін сөздер: үздіксіз білім, биология, тәрбие беру, ұлттық педагогика, адамгершілік. 
Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты воспитательного компонента обучения. Рассмотре-

но значение воспитательной работы на уроках  в формировании личности ответственного за свое здоровье, 
здоровье окружающих людей, умеющего жить в гармонии с окружающей природой. На конкретных примерах 
показаны навыки, формируемые через активные формы работы с учащимися. Раскрыты возможности вос-
питательной работы на уроках биологии по развитию мыслительных навыков обучающихся, формированию 
личности с активной гражданской позицией. 

Ключевые слова: непрерывное образование, биология, воспитание, этнопедагогика, общечеловеческие 
ценности.

Abstract. The article deals with important aspects of the educational component of training. The importance 
of educational work in the classroom in the formation of a person responsible for their health, the health of people 
around them, who can live in harmony with the surrounding nature. Specific examples show the skills that are 
formed through active forms of work with students. The possibilities of educational work at biology lessons on 
the development of students ‘ thinking skills, the formation of a person with an active civil position are revealed.

Keywords: lifelong education, biology, upbringing, ethnopedagogy, universal values.
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КӨПТІЛДІЛІК — ЗАМАНАУИ 
ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ БАСЫМДЫҒЫ

Б.А. Жакиева, А. Турланқызы
 

Мемлекеттің алға қойған мақсаттарының бірі – дамыған 30 елдің қатарына қосылып, әлдеқашан 
дамып кеткен алыптармен тереземізді теңестіру. Бүгінгі таңда халық білім саласындағы реформа-
лар мен өзгерістер туралы толықтай ақпараттанбаған және маңыздылылығын толықтай түсіне бер-
мейді. «Қазақстан – 2050» стратегиясы аясында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылғы 23 сәуірде 
Қазақстан халқы Ассамблеясының XXII сессиясында берген тапсырмасы мен «Баршаға арналған 
қазіргі заманғы мемлекет - 100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 89-тармағын іске асыру шеңберінде 
әзірленген. «2015-2020 жылдары үш тілде білім беруді дамытудың жол картасы» Қазақстан Респу-
бликасында білім берудің барлық деңгейлерінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін үш тілде білім 
беруді кезең-кезеңмен енгізуді қамтамасыз ету және адами капитал деңгейін көтеру мақсаты қой-
ылды [4]. 

Қазақстандықтардың 20%-ы үш тілді жетік меңгеріп үлгерген, яғни, үштілділік – бұл жаһандық 
өмірге жолдама, бұл жетістік қағидасы. Бұл жетістік адам өмірінің қағидасы», - деп мәлімдеді Елбасы 
[5]. Бағдарламаға сәйкес 2020 жылы ағылшын тілінің сөздік қорын меңгерген мектеп жасына дей-
інгі балалардың үлесі - 30%, тілдерді оқытудың деңгейлік жүйесіне сәйкес қазақ, орыс және ағыл-
шын тілдерін меңгерген бастауыш мектепті бітіруші оқушылар үлесі - 75%, негізгі мектепті бітіруші 
оқушылар үлесі – 90%, жоғары мектепті бітіруші оқушылар үлесі – 95%, үш тілде білім беретін мек-
тептер саны – 700, жаратылыстану-ғылыми пәндер мұғалімдерінің жалпы санынан жоғары сынып-
тарда жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді (физика, биология, химия, информатика) 
ағылшын тілінде оқытатын  педагогтердің үлесі - 25%, үш тілде білім беру шеңберінде жоғары оқу 
орындарының арнайы бөлімдерінің күндізгі бөлімін бітірген түлектер үлесі 25% болады деген мақ-
сатты индикаторларымыз айқын [4]. Аталған көрсеткішке жету үшін бірлескен жұмыс атқарылуы 
сөзсіз қажет.

«Көптілді оқыту – бүгінгі және келешек ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, 
әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін ең басты қажет-
тіліктердің бірегейі» [6]. Қазақстан 131 ұлыс өкілдері тату-тәтті, бейбітшілікте өмір сүріп жатқан 
көпұлтты мемлекет болғандықтан тілдердің үйлесімді өмір сүруі, яғни тілдер гармониясының маңы-
здылығы жоғары [7]. «Үш тұғырлы тіл» саясаты Қазақстанның дамыған өркениетті 30 елдің қатарына 
қосылып, бірнеше тілді меңгерген халықтың бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы алғашқы қадамы. 
Үш тілділік дегеніміз мемлекеттік тіл – қазақ тілі, қатынас тілі – орыс тілі және әлемдік бизнес тілі – 
ағылшын тілі [5].

Біріншіден, 1995 жылы қабылданған Ата заңның 7-бабында «Қазақстан Республикасындағы мем-
лекеттік тіл – қазақ тілі» деп айқын жазылып [8], конституциялық шешім қабылданған, яғни елімізде 
өмір сүріп жатқан барлық ұлттар мен этнос өкілдері ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан білуге мін-
детті.

Екіншіден, 1995 жылғы Конституциясының 2-бабында мемлекеттік ұйымдар мен өзін-өзі басқа-
ру органдарында қазақ тілімен бірдей дәрежеде орыс тілі қолданылатындығы жазылған [8]. Орыс 
тілінде бірнеше ғасырлар бойы білім алғандықтан халықтың 90%  орыс тілін жетік меңгерген [4].

Үшіншіден, әлемдік аренаға шығу мақсатында және өз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті 
болу үшін ағылшын тілін меңгерген тұлға сөзсіз қажет. Ағылшын тілі – Біріккен Ұлттар Ұйымының 
(БҰҰ) алты ресми тілінің бірі және XXI ғасырдың халықаралық қатынас тілі. Әлемде 10 миллион 
кітаптың 85%-ы ағылшын тілінде жарық көреді, ғылым мен ақпараттық технология, әлемдегі жаңа-
лықтар мен құжаттардың түпнұсқалары осы тілде басылып шығады, яғни ағылшын тілін білсек, мүм-
кіндіктер де көп болмақ.

Қоғамда үштілділік саясат туралы бірнеше пікірлер туындауда. Балалар бастауыш сыныпта тек 
қазақ тілін оқуы керек. Философия ғылымдарының докторы, профессор Амангелді Айталының пікірі 
бойынша, «Жалпы, бұл тілдердің балансы, тілдердің теңдігі туралы ой тудырады. Сондықтан кейбір 
елдерде 2-3 тілді оқыту етек алған. Бірақ екі-үш тілде оқытатын мемлекеттерде ана тілінің, мемле-
кеттік тілдің меңгерілуіне көп мән береді. Егер мемлекеттік тілі әлі де әлсіз, осал, тұғыры берік бол-
маса, үш тілді меңгеру мақсат етіп қойылмайды. Сондықтан Қазақстанда үш тілді білім беру жүйесін 
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ең алдымен, қазақ мектептерінде қазақ тілін терең меңгерген 10-11 сыныптарға қолдануға болады. 
Мектепке дейінгі буыннан бастап үш тілді енгізу – мемлекеттік тілдің болашағына үлкен қауіп төн-
діретін саясат. Егер оқушылар қазақ тілін мықтап меңгерсе, онда басқа тілдерді де оқуға болады. 
Жалпы, бұл саясатты қолдай отырып, қоғамда «үш тұғырлы тіл саясаты қоғамда мемлекеттік тілді 
әлсіретуі мүмкін». Ал екінші жақты қолдаушылар «балалар кішкентай кезде тілдерді тез үйренеді, 
сондықтан бала-бақшадан бастап үш тілді де қатарынан үйрете беру керек» деп бағалайды.

Ағымдағы жағдайға тоқтала кететін болсақ; үш тілде білім беруді дамыту үшін елімізде дарынды 
балаларға арналған үш тілде оқытатын 33 мектеп, 20 Назарбаев Зияткерлік мектептері, 30 білім ин-
новация мектептері (бұрынғы қазақ-түрік лицейі) жұмыс істейді. 110 мектепте (63 мың білім алушы 
- 2,3%) үш тілде білім беру енгізіліп, 1202 мұғалім (2,4%) ағылшын тілінде білім береді [4]. Бұл көр-
сеткіштер «2015-2020  жылдары үш тілде білім беруді дамыту жол картасында» қойылған мақсатты 
индикаторларға қол жеткізу үшін жеткіліксіз.

Біріншіден, үш тілді жетік меңгерген адам білімдерді бір тілден екіншісіне аударып, шынай-
лылығын тексере алады. Ғаламтор желісіндегі ақпараттардың барлығы бірдей шынайы емес әрі 
сенімділік деңгейі де төмен, одан басқа да кез-келген ақпаратты тез әрі мамандардың көмегінсіз 
басқа тілдегі немесе түпнұсқасымен танысуға қолжетімділік бар. Үш тіліділік - аса мол ақпараттарды 
сақтау құралы қызметін атқару тілі.

Екіншіден, халықаралық коммуникация мен ақпарат құралдары қызметін атқарады. Бүгінгі таңда 
жаңалықтардың көп бөлігі ағылшын тілінде жарық көреді, сондықтан әлемдегі өзгерістермен алғаш 
болып танысып әрі өзіндік ой-пікір мен жаңалықты таныстыру мақсатында үш тілділік саясаты маңыз- 
ды рөл атқарады.

Үшіншіден, адамдар арасында бүкіл әлемдік ой-пікірлер алмасу түрі жүзеге асады. Халықаралық 
семинарлар мен байқауларға қатысуға мүмкіндік туады. Сондай-ақ үш тілді білетін адам жан-жақты, 
бейімделгіш, өзге ұлттардың тарихы мен мәдиениетімен таныс рухани бай тұлға болып қалыптаса-
ды.

Оқыту тіліне қарамастан «Қазақстан тарихы», «География» пәндері  қазақ тілінде, «Дүниежүзілік 
тарих» пәні орыс тілінде, ал «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» пәндерін жоғары сы-
ныптарда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көше отырып, үш тілділік саясатының қойған 
мақсатына жету үшін қадамдар жасалуда [4]. Бұл өзгерістің жалпы білім беретін мектептерде то-
лықтай жүзеге асырылуына кепілдік жоқ, әрине, оған себеп бірнеше факторлар бар. Мысалы, жа-
ратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытатын мұғалімдер жоқтың қасы, өз тілінде оқып келген 
пәндерді екінші тілде оқуға көшу оқушылар үшін де үлкен дайындықты талап етеді.

Біріншіден, үш тілділік саясаты ресми түрде мәлімделіп жүргізіліп жатырғанымен, өкінішке орай 
әлі қоғамда қолдау таба қойған жоқ. Себебі «үш тұғырлық» дегенді естігенде кез келген адам қа-
зақ, орыс және ағылшын тілдерінің ішінде ана тіліміз басқа тілдермен бір деңгейде қалып қойды 
деген ой келіп, өкінішке орай, стереотип қалыптасып қалған. Әрине, үш тілділік саясатпен, маңыз-
дылығымен толыққанды таныспаған тұлға бірден солар ойлауы қалыпты.

Екіншіден, мектептегі барлық оқушыларға үш тілді қатар меңгерту өте қиын. Әсіресе, қазақ-
ша әліпбимен бірге 2013 жылдың 1 қыркүйегінен бастап ағылшын тілін 1-сыныптан бастап оқыту 
оқушыларға да, ұстаздарға да ауыр соққы болды. Өйткені үш тілділік жобасын енгізу барысында 
оқушылардың жас ерекшелігі толықтай ескерілмеген.

Үшіншіден, алғашқы кезеңде кездесетін қиындықтардың бірі – үш тілді меңгерген мамандар-
дың жетіспеушілгі, тіпті болмауы [7]. Білім алатын оқушылар дайын болғанмен, білім беретін керекті 
көптілді оқытушылардың жетіспеуі күнтізбеде бірінші тұрған мәселелердің бірі.

Төртіншіден, Қазақстанда қазақ, орыс тілді орта бар, ал ағылшын тілді орта жоқтың қасы. Расымен, 
ағылшын тілі қоғамда, күнделікті тұрмыста қолданыста болмағаннан кейін де адамдарда тіл үйрену-
ге деген құлшыныс, ерік-жігер аз.

Бесіншіден, аса қарқынмен дамып келе жатқан бүгінгі таңда өзекті мәселе – уақыт тапшылығы. 
Оқушылар тілдерді мектептен меңгеріп жатса, кезінде мектеп қабырғасында ала алмаған білімін 
жетілдіргісі келетін жандар қарбаласқан күйбең тіршіліктен тіл үйренуге көңіл бөлуге бос уақыт 
таба алмайды.

Алтыншыдан, «Қазақстанда үш тілді білім беру жүйесін ең алдымен, қазақ мектептерінде қазақ 
тілін терең меңгерген 10-11 сыныптарға қолдануға болады. Мектепке дейінгі буыннан бастап үш 
тілді енгізу - мемлекеттік тілдің болашағына үлкен қауіп төндіретін саясат» деп философия ғылымда-
рының докторы, профессор Амангелді Айталы пікірін білдірген. Сөзінің жаны бар секілді, себебі 
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бастауыш сыныптан үш тілді енгізу оқушылардың оқу үлгеріміне кері әсер етуі ғажап емес.
Жетіншіден, қоғамдық деңгейдегі үштілділіктің айқын моделі болмауы және тілдердің мәртебесі-

не сәйкес қолданылмауы тағы бір мәселе туындатады. Бұл дегеніміз - «Мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Тілдерді оқыту және дамыту орталығы» сияқты арнайы бөлім-
дердің қызметтерін толық атқармауының нәтижесі.

«2015-2020 жылдары үш тілде білім беруді дамыту жол картасының» мақсатты индикаторлары-
на сүйенсек, 2020 жылы мемлекеттік тілді меңгерген мектеп бітірушілер - 100%, жалпы халық саны 
– 95%, мемлекеттік мекемелерде ісқағаздарды қазақ тілінде жүргізу - 100% көрсеткішке жетуіміз қа-
жет. Мақсатқа жету үшін туындаған мәселелерді уақытылы әрі тиімді жолдармен шешу аса маңызды.
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ — ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
POLYINGUALISM - THE PRIORITY OF MODERN CONTINUOUS EDUCATION

Аннотация. Мақалада көптілді білім беру бағдарламасы аясында үштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, 
әлемдік деңгейде көтерілу қажеттігі туралы айтылады. Көптілділік – елдермен байланыс шекарасының кеңеюі-
не, өркениет ағынына ілесуге, ақпараттар кеңістігінде еркін байланыс жасауға мүмкіндік беретінін,   үштілділік 
мемлекеттік деңгейде ынталандырылып тілдерді игеруде тың серпіліс жасалып жатқандығын атап көрсетеді. 
Әлемдік өркениетпен жан-жақты интеграцияға түскен халқымыз үшін көптілді үйренудің маңыздылығын көр-
сетіп, тілін үйрену және халықаралық стандарттарға сай білім алуды мақсат ететіндігін сөз етеді.

Түйін сөздер: ақпарат, зияткерлік, ұрпақ, өркениет, жаңалық, инновация, саясат.  
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт полиязычие в образовательной программе  и  о  не-

обходимости достичь международного уровня.  Полиязычие дает возможность свободное общение в инфор-
мационном пространстве, следовать течению цивилизации а также расширить границу со многими странами. 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме трехъязычие, о важности которого должен знать 
наш народ интегрированный с мировой цивилизацией.

Ключевые слова: информация, интеллектуальный, поколение,  цивилизация, новости, инновация, политика. 
Abstract. This article discusses the experience of polyingualism in the educational program and the need to 

achieve an international level. Polyingualism makes it possible to freely communicate in the information space, 
follow the course of civilization and also expand the border with many countries. The article is devoted to the 
current trilingualism problem, the importance of which our people should be aware of integrated with world 
civilization.

Keywords: information, intellectual, generation, civilization, news, innovation, policy.
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СЮЖЕТТІК-РӨЛДІК 
ОЙЫНДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП 
КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 
КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

Д.С. Жақсылық 

Қазіргі таңда қоғамның барлық салаларында болып жатқан құбылыстар білім беру жүйесіндегі 
өзгерістерге негіз болып отыр. Бұл өз кезегінде, «адам-адам» жүйесінде жұмыс істеуге қабілетті 
болашақ мамандарды даярлау талаптарын күшейтіп отыр. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінің алдында 
тұрған негізгі міндет табысты және тиімді әрекетке дайын өзінің пікірін білдіруге және өзінің іс-
әрекетін өмір сүріп отырған қоғам үшін жауапкершілігін түсінуге қабілетті қоғамдағы, ұжымдағы 
әлеуметтік рөлін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру.

 Орта білімнен кейінгі білім деңгейлерін қайта қалыптастыру және көп деңгейлі кәсіби 
кадрларды даярлау жағдайларында болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, атап 
айтқанда коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру мәселесі өзекті болып отыр. Соған қоса, 
маманның әлеуметтік-кәсіби статусының маңызды көрсеткішінің бірі іскерлік қарым-қатынасқа 
даярлығы болып табылады. Бұл әлеуметтік қажеттілікті өтеу білім алушылардың коммуникативтік 
дағдыларын және біліктерін қалыптастыру мәселесін өзектендіреді.

 Белгілі болғандай, түрлі коммуникативтік дағдыларды дамыту өздігінен жүзеге аспайды, 
ол өз кезегінде жоғары білім деңгейлерінде арнайы бағдарлама жасауды және жүзеге асыруды 
қажет етеді. Сонымен қоса, зерттелетін материал мазмұны және білім беру үдерісі коммуникативті 
дағдыларды қалыптастыру мен дамыту процессінің заңдылығына, мазмұнына, құрылымына және 
логикасына сәйкес болуы шарт.

 Коммуникативті дағдылар тілдік және қарым-қатынас білігінен ғана құралмаған, оның мәні 
дәстүрлі анықтамалардан әлдеқайда кең. Коммуникативті дағдылар білім алушы тұлғаның сапасы 
бола отырып, өзгермелі қоғам жағдайларында олардың тиімді коммуникативтік қызметке саналы 
дайындығын құрайды [1].

 Болашақ мамандардың коммуникативтік дағдыларын дамытуды жүзеге асыру, жоғарыда 
атап өткен білім беру үдерісінің құрамдас бөлігі болып табылады. Педагог және психолог ғалымдар 
білім алушылардың қарым-қатынас дағдыларын дамытуда ойын іс-әрекетінің маңыздылығына көп 
мән береді. Ойын іс-әрекеті білім алушыны тек пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, 
оның материалды жақсы қабылдауына және өзара комуникативтік дағдыларының дамуына ықпал 
ететіндігін баса көрсетеді.

          Ойын әрекеті – бұл адамның мінез-құлқын өзі басқаруымен анықталатын әлеуметтік 
тәжірибені қалыптастыратын негізгі іс-әрекеттердің түрі [2]. Педагог ғалымдардың басым көпшілігі 
студенттерді кәсіби дамытуда оқытудың ойын әдістерін тиімді тәсіл деп есептейді. Өйткені, іс-
әрекет арқылы үйренген білім ең тиімді тәсіл, яғни білім алушы өзі жасаған және басынан кешірген 
әсерлерді есінде жақсы сақтайды. Ал рөлдік ойындар студенттердің өздерін өзгенің орнына қойып, 
мәселені сол тұрғыдан қарастыруы, шешімді өздері қабылдауын меңзейді.

 Оқытуда рөлдік ойындарды пайдалану бойынша әдебиетті талдау ойын – көп функциялы 
құбылыс екенін көрсетеді. Ол қандай функцияларды орындай алатынын қарастырайық.

Рөлдік ойын қарым-қатынас барысында жүзеге асырылатын тұлғааралық қарым-қатынаста 
құрылады. Тұлғааралық қарым-қатынас үлгісі бола отырып, рөлдік ойын қарым-қатынас қажеттілігін 
тудырады және бұл мағынада ол мотивациялық-ынталандыру функциясын орындайды.

Рольдік ойынды оқыту ойындарына жатқызуға болады, өйткені ол құралдардың таңдауын 
едәуір дәрежеде анықтайды, Дағдылар мен іскерліктің дамуына ықпал етеді, әртүрлі жағдайларда 
оқушылардың қарым-қатынасын басқа сөздермен модельдеуге мүмкіндік береді, рөлдік ойын 
тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында диалогтық сөйлеудің дағдылары мен іскерліктерін 
меңгеруге арналған жаттығу болып табылады. Бұл тұрғыда рөлдік ойын оқыту функциясын 
қамтамасыз етеді.

«Ойын» сөзі сабақта инсценировканың орын алып, әрекеттердің спектакль түрінде 
көрсетілетіндігін меңзейді. Ал «рөлдік» сөзі әр қатысушының белгілі бір рөл орындайтынын және 
де бұл рөлдің басқа рөлдердің қатарында болып, олармен тығыз қарым-қатынаста болатындығын 
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білдіреді. Бұл қарым-қатынас өмірде орын алған қарым-қатынастарды қайталайды, сол себепті 
де рөлдік ойындар қоғамда кең етек алған проблемалармен оларды шешудегі тиімді әрекеттерді 
меңгеруді мақсат тұтады[3]. Мұнда студенттер пікір таластағыдай өз түсініктері мен көзқарастарынан 
туындаған позицияларды ұстанбай, өздерін басқалардың орнына қояды.

 
Сурет 1. Ойын әдістерін сабақта қолдану ерекшелігі

Рөлдік-сюжеттік ойындардың ерекшілігі психологтар Л.С. Выготский, А.В. Запорожец және 
педагогтарР.И. Жуковская, Д.Б.Эльконинеңбектерінде зерделенген. Мәселен, Л.С. Выготскийрөлдік-
сюжеттік ойындар негізі жағдаятты ойша елестету және болжау, қарым-қатынас үлгісін қайталау деп 
түсіндіреді [4].

Рөлдік-сюжеттік ойындар студенттерде жинақталған теориялық білім, практикалық тәжірибе, 
өмірде ұстанатын құндылықтарды еркін түрде меңгеру және қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Рөлдік ойын студенттерге мінез-құлықтың түрлі тәсілдерін «мысалдауға», тез шешім қабылдауды 
талап ететін қиын жағдайларда өз күштерін сынап көруге, өзіне әлеуметтік рөлдерді орындау үшін 
қолайлы таңбалар жиынтығын таңдауға мүмкіндік береді.

Рөлдік ойындарда студент өзінің теориялық білімдерін өмірде (кәсібінде) кездесетін жағдайлар 
мен құбылыстарда қолданады. Ол мұндай ойындарда проблемалардың мазмұны мен мән-жайын 
дұрыс түсінетіндігін көрсетеді, олардың шешу жолдарын қарастыру арқылы қарым-қатынас 
дағдыларын дамытады. 

 
Сурет 2. Рөлдік ойынды ұйымдастыру
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Білім беруші рөлдік ойындарды бастар алдын әдістемелік тұрғыдан дайындалуы қажет, әсіресе 
келесідей мәселелерге алдын ала мұқият талдау жасауы шарт:

- ойынды өткізудің әдістемесі (ойын шарттары мен ережелері, мақсаттары, кезеңдері, 
қатысушылар, т.б.);

- ойынның мүмкін нәтижелерін болжау; 
- ойынның нәтижелерін қорытындылау [5].
Рөлдік ойындардың екі түрін ажыратуға болады:
1. Әрбір студент рөл ойнайды.  
2. Студенттердің шағын топтары рөл ойнайды.
Рөлдік ойынның бірінші түрі студенттердің қандай да бір берілген тапсырмаларды орындау 

барысында сюжет бойынша топ ішінде рөлдерге бөлініп, сол рөлдердің ерекшеліктеріне сәйкес 
әрекеттер атқаруды нұсқайды. 

Рөлдік-сюжеттік ойындарда келесідей рөлдерді қолдануға болады: автор, түрлендіруші, сыншы, 
ұйымдастырушы немесе капитан, қуаттаушы, суретші.Рөлдік ойындар құрылымын келесідей 
ұйымдастыруға болады (сурет 3).

 
Сурет 3. Рөлдік ойындар құрылымы

Мұндай рөлдік ойындарда келесідей ережелер қабылдаған орынды:
- Рөлдер ерікті түрде таңдалады.
- Әр қатысушы рөлдерге тиеселі міндеттер мен қызметтерді (функцияларды) барынша 

орындап, қадағалауы керек.
- Ойын барысында қатысушылардың рөлдермен алмасуына болады.
- Ойын барысында қатысушылар басқа да  рөлдерді ойлап тауып, оларды орындауларына 

болады.
- Ойын аяғында әр қатысушы өзінің әрекеттері мен топ жұмысына жазбаша түрде есеп беруі 

керек. 
Осындай рөлдерді қолданатын ойынның мысалы ретінде бір ойынды ұсынамыз.

«Поликлиника» ойыны
(«Дәрігердің қабылдауында» тақырыбы бойынша)

Студенттерді жеті адамнан тұратын шағын топтарға бөліп, олардың мүдделерін ескеретін 
тапсырмалар береміз: мәселен, «Дәрігердің қабылдауына қан қысымы жоғары науқас келді. 
Науқастың сөзінше ол дәрігер тағайындаған дәрілерді уақыты қабылдамаған, алайда денсаулығының 
нашарлағанын дәрігерден көреді. Қыңыр науқастың тілін тауып ем жасауға болады?»

Топтардың әр мүшесіне келесідей карточкаларды үлестіреміз:
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1. Сіз нағыз көшбасшысыз. Сіз әрқашан да дұрыс шешім таба аласыз.
2. Сіз көпті көрген, өте тәжірибелі адамсыз. Өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізге сүйене отырып, Сіз 

әрқашан жақсы шешім ұсынасыз.
3. Сіз ылғи да күмәнданып, бәріне де сенімсіздікпен қарайтын адамсыз.
4. Сіз қандай да болмасын идеяны жоққа шығара білетін сыншысыз.
5. Сіз еш келісімге келе алмай жүргендерді татуластыра білетін бітімгерсіз.
6. Сіз қорытындылауды жақсы білетін аналитиксіз.
7. Сіз өзіңіздің жұмысқа деген жеңілтектігіңізбен қандай да болмасын ұмтылысты жоққа 

шығарасыз.
Барлық қатысушылардың өз рөлдерін тиянақты түрде ойнауын қадағалау қажет. 
Әрбір студент өз карточкасын басқаларға көрсетпей оқып, сол бойынша өз рөлін орындайды. 

Топтардың шешім қабылдауы үшін жеткілікті уақыт беру қажет. Топтардағы жұмыс ылғи да қызу 
және тартысты өтеді.

Ойынды қорытындылағанда студенттерге келесідей сұрақтар қойыңыздар:
- Неліктен сіздер ортақ шешімге келе алмадыңыздар?
- Жұмыстарыңызда қандай қиыншылақтар туындады?
- Бұл қиыншылықтарды қалайша жеңуге болар еді?
Қорытынды. Бұл ойын бойынша кәсіби тұрғыда әртүрлі мінез-құлықты адамдармен кездесетін 

дәрігерлерде толеранттылық, жалпы қарым-қатынас дағдысының тәжірибеде әлі де жетіспеушілігін 
дәлелдейді. Дәрігерлер толерантты болуы қажет, өйткені адам жанының емі сөзден басталады.

Қалай толерантты болуға болады?
Мұнда дәрігердің өз міндеттерін толық меңгеруі, жақсы сөйлеу білуі, сабырлы болуы, қарым-

қатынас дағдыларын дамыту секілді біліктерді атауға болады.

Оқытушы рөлдік ойынның берілген тақырыпты қандай деңгейде ашқандығы, бұл жұмыстағы 
студенттердің кәсіби деңгейі туралы ой қозғап, өзінің де позициясын келтіреді. Студенттер өз 
ұстанымдары мен рөлдері жайлы, ойынның қандай деңгейде өткендігі туралы есеп береді. Егерде 
олар өзінің қателерін анықтап, оларды түзету үшін қандай білім мен дағды керектігін түсінсе немесе 
өз әрекеттерінің дұрыстығына көздерін жеткізсе, бұл жағдай ойынның өз мақсатына жеткендігін 
меңзейді. 

Қорытындылауда басты назарды практика үшін маңызды әрі қолайлы ойын нәтижелерін талдауға 
аударған дұрыс. Сонымен бірге қорытындылауда бүкіл ойын  барысын талдап, оны ой елегінен 
өткізгенде, келесі әрекеттерді талқылаған орынды:

- жеке, топтық, топ аралық ойлау әрекеттерінің өзгерістері;
- тұлға аралық қатынастардың өзгеруі нәтижесінде туындаған ұжымдық пікірлердің 

қалыптасуы;
- студенттердің пікірлері мен рөлдерінің өзгеруі, олардың қарым-қатынас динамикасы.
Жоғарыда аталған рөлдік-сюжеттік ойындарды қолдану студенттердің келесідей біліктерін 

дамытуына ықпал етеді деп қорытындылаймыз:қарым-қатынастық (коммуникативтік) 
дағдыларын;топтарда жұмыс жасау дағдыларын;толеранттылық (басқаның пікірі мен көзқарасын 
қабылдау, оларды сыйлау, олармен санасу, төзімділік пен шыдамдылық);өзіндік тұрғыдан ойлау, 
пікір және көзқарас қалыптастыру, позиция (сенім, құндылықтар) таңдау, т.б.; білім, білік, дағды, 
түсініктерін және т.б тәжірибеде қолдану.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF COLLEGE STUDENTS  
USING STORY-ROLE-PLAYING GAMES

Аннотация. Мақалада рөлдік-сюжеттік ойындар арқылы колледж студенттерінің коммуникативтік дағды-
ларын дамыту мәселесі қарастырылады. Студенттердің қарым-қатынас дағдыларын дамытуда рөлдік ойын-
дардың мәні мен маңызы ашып көрсетілген. Рөлдік ойындардың түрлері, құрылымы және өткізу кезеңдері 
ұсынылған.

Түйін сөздер: ойын, рөлдік-сюжеттік ойын,  қарым-қатынас, колледж студенті, коммуникативтік дағды.
Аннотация. В статье рассматривается развитие коммуникативных навыков у студентов колледжа посред-

ством ролевых игр. Раскрыта сущность и значение ролевых игр в развитии навыков общения студентов. Пред-
ставлены виды, структура и этапы ролевых игр.

Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, общение, студент колледжа, навыки общения.
Abstract. The article discusses the development of communication skills in college students through role-

playing games. The essence and significance of role-playing games in the development of students’ communication 
skills is revealed. The types, structure and stages of role-playing games are presented.

Keywords: game, role-playing game, communication, college student, communication skills.
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ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Л.А. Жармухамбетова

Н.Ә.Назарбаевтың: «... рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, 
жарастыра алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын 
болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы.  Мен халқымның 
тағылымы мол тарихы мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы 
өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 
қалаймын» [1] – деген сөздері еліміздің жастарын рухани дамуға шақырады.

Рухани дамыған тұлғаны қалыптастыру шаралары еліміздің білім беру жүйесінің алдына қойған 
өзекті мәселелерінің бірі болып тұр. Осыған орай, жастардың рухани дамуы мектепке дейінгі 
мекемеде басталып, мектеп табалдырығында жалғасын алатын үдеріс.

Рухани жаңғыру идеясын іске асыруда фольклорлық жанрлардың тәрбиелік мүмкіндіктеріне 
келетін болсақ, қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесіне ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұралар 
оқулықтарда, қосымша білім беретін оқу - әдістемелік құралдарда, деректі және оқу фильмдері 
арқылы енгізіліп отыр. Қазақ халық әдебиетінің негізгі құндылықтар жүйесіне кіретін эпостық, 
батырлық, тарихи, тұрмыстық жырлар, мақал мен мәтелдер, жұмбақтар, ырым сөздер, айтыстар, 
жоқтаулар, көңіл айту, бата бесік жыры, жар - жар, той бастар, бет ашар тұрмыстық тіршілікте де 
кеңінен іске асуда.[2, 248 б.].

Жан-жақты рухани дамыған тұлғаның өзіндік ұстанымдары мен құндылықтары болуы шарт. Сол 
себепті, алдымен жастардың рухани құндылықтарын қалыптастыру мәселесіне тоқталуымыз қажет. 
Себебі құндылықтары қалыптаспаған тұлғаның санасы да, білімі де, зияты да, тәрбиесі де, мәдениеті 
де қалыптасып, дамымайды.

Құндылықтар адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Алайда, құндылықтардың байлығын олардың 
мәнін ашу өте маңызды. Өйткені адам бір ғана құндылықтармен шектелмейді. Қазіргі жастар белгілі 
бір идеяларға, сезімдер мен қарым-қатынастарға қатысты құндылықтары арқылы өз қажеттіліктері 
мен мүдделерін қанағаттандыруға ұмтылады.

«Құндылықтар» ұғымы қырлары мен аспектілерінің алуан түрлілігімен сипатталады, «қарым-
қатынас», «маңыздылық», «қажеттілік», «қызығушылық», «сенім», «диспозиция», «мағына» 
санаттарымен байланысты әртүрлі жоспарлы және түрлі деңгейлі құбылыстарды қамтиды.

«Құндылық» ұғымының түсіндірмелерінің көптігі оны түсіндіру тәсілдерінің айырмашылығымен 
байланысты. Ғылыми түсінікте құндылықтардың үш түрі қамтылады. Бірінші жағдайда құндылықты 
қоғамдық сана қалыптастырған мәнділік пен идеал ретінде қарастырады. Екінші жағдайда құндылық 
осы идеалдарды объективті немесе материалдық түрде іске асыру болып табылады. Құндылықтың 
үшінші нұсқасы тұлғаның психологиялық құрылымына кіреді, сананың фактісі болып табылады және 
адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасының және оның мінез-құлқының мотивациясының көзі 
болып табылады. Осыған байланысты, бір зерттеушілер құндылықтарды объективті, басқа субъективті 
феномен деп санайды, біреуі құндылық – қатынас, басқалары – сапа және т. б. деп жазады.

Адами құндылықтар әлемі керемет алуан түрлі. Бұл алуан түрліліктің ғылыми талдауы оны 
жүйелеуді міндетті түрде болжайды. Құндылықтарды көптеген негіздер бойынша жіктеуге болады.

Оларды жіктеу критерийі құндылықтар болып табылатын құбылыстардың объективті сипаттамасы 
болуы мүмкін және осы негізде құндылықтар материалдық және рухани болып бөлінеді. Субъектілер 
мен тасымалдаушылар бойынша құндылықтарды саралай отырып, жалпы қоғамның, әлеуметтік 
топтың (мысалы, жастардың), ұжымның, индивидтің құндылықтарын бөліп көрсетеді. Өмір сүру 
салалары бойынша құндылықтарды мынадай топтарға біріктіруге болады: моральдық құндылықтар, 
экономикалық, саяси, діни, азаматтық және т. б.

Құндылықтар біздің өмірімізде үлкен рөл атқарады. Алайда, құндылықтардың бай нұсқасын 
толығымен ашу өте маңызды. Қазіргі жастардың құндылықтары - бұл белгілі бір идеялар, сезімдер 
мен қарым-қатынастар, олар осы құндылықтар арқылы өздерінің қажеттіліктері мен мүдделерін 
қанағаттандыруға ұмтылады.

Ю.А. Шерковин құндылықты былай деп түсірдірген: «во-первых, ценности являются основой 
формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают индивиду занять 
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определенную позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку. Таким образом, они становятся 
частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в преобразованном виде в качестве мотивов 
деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к достижению 
определенных целей неизбежно соотносится с ценностями, вошедшими в его личностную структуру» 
[3 с. 137].

Жастарды нақты функцияларға байланысты осы жүйелер элементтерінің ішкі және сыртқы өзара 
байланысын айқындай отырып, жалпы әлеуметтік жүйенің ішіндегі дербес жүйе ретінде қарастыру 
қажет. Қоғамның әлеуметтік жүйесінің барлық элементтерінің оңтайлы өзара іс-қимылы тұтастай 
алғанда адамзаттың оң дамуы мен прогрестің мақсаттарына сөзсіз қызмет етеді.

Осылайша, қазіргі жастардың құндылықтары, негізінен, махаббат, денсаулық, материалдық 
қамтамасыз етілген өмір, жақсы және адал достардың болуы, мансап, белсенді қызмет ету өмірі сияқты 
құндылықтардың айналасында шоғырланған. Қазіргі жастар құндылықтарының трансформациялануы 
қоғамның жалпы өзгеруімен және өскелең ұрпақ құндылықтарының өзгеруімен байланысты.

Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және сыртқы 
саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап етеді. Қазақи рухы биік ұлттық идеяның қалыптасуында 
ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық тәрбие туралы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік 
қажеттіліктен туындап отыр. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса 
алатын, ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық 
кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу ұлттық идеяның негізгі бағыты болып табылады. Ұлттық идея 
– қазақ халқы тудырған моральдық нормаларда және ұлттық құндылықтарда бекітілген патриоттық 
тәжірибені меңгеру, ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тану, тарихты құрметтеу 
арқылы іске асырылады [4].

Осыған орай, жастардың ұлттық санасын, мәдениеттілігін тәрбиелеу арқылы олардың рухани 
құндылығы қалыптасады. Ұлттық сананы қалыптастыру жастардың отансүйгіштік, адамгершілік, 
адалдық, мейірімділік, имандылық сияқты қасиеттерін тәрбиелеуден бастау алады. Осы қасиеттерді 
жасөспірімдер бойына қалыптастыру мақсатында жас ерекшелігіне қарай тәрбие шараларын 
ұйымдастыру, кері байланыс орнату, сауалнамалар алу, трегнингтер, шеберлік сыныптар және т.б. 
өткізу қажеттігі туады.

Жастардың рухани құндылығын қалыптастыру мақсатында қазақ елінің тарихында ерекше 
орынға ие ойшылдарымыз, билеріміз, жырау-ақындарымыз, шешендеріміз, педагогтарымыз, 
арыстарымыз, қоғам қайраткелеріміз сияқты тұлғалардың ұстанымдарын, шығармашылықтарын 
насихаттау маңызды. Осыған орай, Л.А.Комарова әл-Фарабидің құндылықты бақытпен, қуанышпен 
байланыстырғанын айт келе, мынандай ақпарат берген: «В основе развития общества лежат системы 
ценностей, и аль-Фараби на основе этого дает следующую классификацию человеческих сообществ: 

1. Невежественный город — его жители не знают и никогда не знали, что есть подлинное счастье, 
поэтому они и не стремятся к нему. 

2. Безнравственный город — его жители знают, что есть истинное счастье и добродетели, но ведут 
себя так, как будто не знают их, как невежественные. 

3. Переменчивый город — был Добродетельным, но впоследствии переменился. 
4. Заблудший город — его жители полагают, «что счастье будет после этой жизни», то есть надеются 

на загробную жизнь. 
5. Добродетельный город — объединение людей в нем имеет своей целью взаимопомощь в делах, 

как обретается истинное счастье, где царит мир и взаимоподдержка, где люди помогают друг другу 
в целях достижения счастья» [5, 59-60 б.б.].

Махмұд Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінде исламды негізге ала отырып, имандылық, 
адамгершілік, мейірімділік, әдептілік мәселелерін көтерген. Оның негізгі мақсаты, ислам арқылы 
рухани құндылықты насихаттау, дұрыс бағыт беру арқылы білім мен тәрбиеге шақырған.

Махмұд Қашқари адам мен қоғам, мәселелеріне де айрықша назар аударған. Ислам дінінің 
өнегелікке, таным-болмысқа қатысты, ақыл-ой, парасат туралы құндылықтарын кең насихаттаған ол 
бұхара халыққа үстемдік құрған өмірлерінің, бетерінің, қазыларының әділетсіз істерін сынайды, бұл 
дүниенің жалғандығын  атады. Оның оң жүйесінде өзек құраған басты мәселе – адамды жетірдіру, 
адам бітіміне тән кейбір жағымсыз әдеттерді сынау [6, 16 б.].

Қазақ даласында өз даналықтарымен, әділдіктерімен билер сотын жүргізген төбе билеріміз 
Төле, Қазыбек, Әйтекелер өздерінің шешендігі, әділ шешімдері арқылы халықтың тәртібіне, біліміне 
ерекше мән берген. Олар еліміздің жарқын болашағын, еркін өмірін асап халқын отансүгіштікке, 
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адамгершілікке, адалдыққа, мейірімділікке шақырған. 
Бабалар сөзінің философиялық маңызы, оның адам өмірін ардақтайтын, болмыстың сол 

шындығына жеткізетін жолынан, ақиқатын ақтайтын, жақтайтын тәсілінен білінеді. Бабалар сөзінің 
рухани құндылығы – тұлғаның адамгершілік қасиеттерін ардақтайтын өнегесінен, әділеттілік пен 
әдептілік көріністерінен аңғарылады. Бабалардың азаматтық жауапкершілігі – елдік пен ерлікті, 
достық пен бірлікті сақтайтын, туған жерде туыстық пен тұтастықты ту ететін үлгілі әрекеттерінен 
білінді [7, 203 б.].

Қазақ елінің ағартушысы Ы.Алтынсарин рухани құндылықты біліммен, тәрбиемен байланыстырған. 
Ол өз еңбектерінде, шығармаларында жастарды сауаттлыққа шақырған. Ол өнегелі әңгімелер, 
өлеңдер жазып, жастардың санасын қалыптастыруға ерекше еңбек сіңірген тұлға. Ыбырай білім 
алу қажеттігін айтып қана қоймай, қазақ балаларының сауатсыздығымен күресіп, алғашқы «Қырғыз 
хрестоматиясын» шығарып, мектептер ашумен айналысқан.

Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың бала тәрбиесі, елінің сауаттылығы жөнінде қалдырған мұрасы 
жеткілікті. Заман өзгерсе де, Абайдың қара сөздерінің мағынасы өзекті болып табылады. Ол халқын 
сауаттылыққа, білімділікке, адалдыққа, мейірімділікке, имандылққа, намысшылдыққа, отансүйгіштікке 
шақырған. 

Н.Кенжеғарев Ұлы ақынның қара сөздерін зерттей отырып, ұстанатын құндылықтар туралы былай 
дейді: «Абай отыз алтыншы сөзінде «надандықтың ұяты» деген қасиетті айтады. Ұялмайтын нәрсеге 
ұялатын, ұялатын нәрседен ұялмайтын тоғышар санадан, ергежейлі рухтан, таяз парасаттан, соқыр 
надандықтан, парықсыздықтан, ардың ластығынан туындайтын  әрекет.  Абайдың «Надандықтың 
ұяты» ұғымы – ақын өмір сүргеннен бері  екі ғасырға жуық уақыт өтсе де, адамзат сана, таным, 
парасат тұрғысынан жаңғыра алмай отырғандығын көрсетеді. Сол сияқты қазақ қоғамына да 
менталдық, рухани, парасат тұрғысынан жаңаратын, ескіліктің шеңберінен шығып, жаңаға ұмтылатын, 
құндылықтар дүниесінде ревизия жасап, дақпырт пен даңғазаға, кертартпалық пен соқыр нанымға, 
таптаурынға, екіжүзділік пен аярлыққа,  жалған намыс пен мақтанға толы рухани, адамгершілік 
келбетімізді жақсартуға, адам құқықтары мен бақытын дәріптейтін жалпыадамзаттық құндылыққа 
ұмтылатын кезең келді» [8].

Бес арысымыздың қазақ елінің тәуелсіздігін, халқының еркін өмірін аңсап, осы арманға жету 
мақсатында білім беру мен тәрбие үдерісінің маңыздылығын ұғынып, қазақтардың сауаттылығын 
негізге алған. Олардың негізгі ұстанымдары патриоттық сезімдері жетілген сауатты, саналы, 
мәдениетті азамат тұлғасын қалыптастыру болған. Отанын сүйетін адам ғана өз елі үшін жаны 
ашиды және осы сезімі оның ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігі мен рухын жетілдіреді. Яғни рухани 
құндылығы дамиды.

Халқымыздың патриоттық үлгісін Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Ақтамберді, Бұқар жырау, 
қазақ батырлары және ХХ ғасырдың басында қалыптасқан Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, 
Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабаев сынды қазақ қайраткерлері жасап 
берді деуге негіз бар. «Отан отбасынан басталады» деген даналық ұйыған халқымыз ұрпағын ата-
ананы, үлкендер мен кішілерді құрметтеуге, елдің, халықтың қамқоршысы болуға үндеген. Адамның 
бойында ұят сезімі қалыптасқан күнде ғана Отан алдындағы парызды орындау үшін саналы түрде 
қауіп қатерге бас тіге алады [9, 95 б.].

М.Жұмабаев бала тәрбиесін ақыл, құлық, сұлулық және дене тәрбиелері арқылы жүзеге асыру 
туралы тұжырымдамасын жасаған. Жұмабаевпен тұжырымдалған тәрбиенің төрт бағыты жастардың 
рухани құндылығының қалыптасуын ерекше әсер беретіні анық. Сонымен қатар, Мағжан жастарды 
ізгілікке, сұлулыққа шақырған.

Мағжан Жұмабаев өзінің мәдениет, сұлулық, ізгілік туралы ойларын «Құлық сезімдері» деген 
бөлімде  одан әрі дамыта түседі.Ол қазақ халқына  басқа халықтың жақсысын үйрен, сөйтіп көтеріл 
дейді. «Басқа халықты, жалпы адамзатты сүйе біл деген өсиет айтады. «Адам шын ізгі адам боламын 
десе, халық ісі, халыққа пайдасы жолында  құрбан бола білсін»,- дейді. Ол қазақ халқын өнер – 
білімге тек өзінің педагогикалық еңбектерімен шақырған жоқ. Ең алдымен өзінің өлеңдерінде 
халықты сауаттылққа, оқу оқып, білім алуға үндеді [10].

Рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруда маңызды тәрбиелік міндеттер: біріншіден, 
рухани-адамгершілік, руханилық, әсемдік, ақиқат, ізгілік, еркіндік, рахымшылдық, кешірімділік, 
тәуелсіздік сияқты жалпыадамзаттық құндылықтардың өмірге еркін ене бастауы; екіншіден, 
жалпыадамзаттық құндылықтармен қатар, ұлттың өз мәдениетін меңгере отырып, әлемдік 
рухани ынтымақтастық рухта басқа ұлттармен бейбітшілікті сақтау; үшіншіден, оқушылардың 
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белсенді өмірлік позициясын, жан дүниесін адами құндылықтар арқылы рухани-адамгершілік пен 
руханилықты берік орнықтыру [11].

Сонымен, жастардың рухани құндылығы сауаттылық, патриоттық, мейірімділік, адамгершілік, 
имандылық, әділдік, шыншылдық және т.б. қасиеттерді тәрбиелеумен қалыптасатын норма болып 
табылады. Әрине, жастардың бойына осы аталынған қасиеттерді қалыптастыру мәселелерін 
міндетті түрде ұлттық тәрбие және ұлы ойшылдарымыздың, билеріміздің, даналарымыздың, ақын-
жазушыларымыздың, қайраткерлеріміздің ұстанымдары, нақыл сөздері, шығармалары негізінде 
жүзеге асыру қажеттін түсінеміз.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
PROBLEMS OF FORMATION OF SPIRITUAL VALUES OF YOUTH

Аннотация. Мемлекет болашағы жастарда болғандықтан жасөспірімдерге сапалы білім мен тәрбие беру мәсе-
лесі әрқашанда өзекті болмақ. Оқу-тәрбие үдерісі арқылы жастардың ұстанымдары мен құндылықтарын қалып-
тастыру мәселесі ежелден бері келе жатқан қоғам алдындағы мақсаттың бірі. Осыған орай, мақалада жастардың 
рухани құндылықтарын қалыптастыру мәселелері қарастырылған. Рухы мықты тұлға білімді, қоғамдық санасы 
мен мәдениеттілігі қалыптасқан, бәсеке қабілеттілігі жетілген, адамгершілігі жоғары дәрежеде дамыған адам бо-
лып табылады. Жастардың рухани құндылығын қалыптастыру үшін алдымен олардың ұлттық санасының қалып-
тасуына көңіл бөлу қажет.

Түйін сөздер: рухани құндылық, тәрбие, адамгершілік, отансүйгіштік, мейірімділік, ұлттық сана, ұстаным.
Аннотация. Так как молодежь является будушим государства, проблема качественного образования и воспи-

тания подрастающего поколения всегда актуальна.  Проблема формирования принципов и ценностей молодежи 
через учебно-воспитательный процесс является основной целью общества с древних времен. В этой связи, в ста-
тье рассматриваются вопросы формирования духовных ценностей молодежи. Человек с сильным духом является 
образованным, сформированным общественным сознанием и культурой, с развитой конкурентоспособностью, 
развитым на высоком уровне нравственности. Для формирования духовной ценности молодежи необходимо в 
первую очередь обратить внимание на формирование их национального самосознания.

Ключевые слова: духовные ценности, воспитание, нравственность, патриотизм, добрата, национальное созна-
ние, принцип.

Abstract. The article deals with the formation of spiritual values of young people. A person with a strong spirit 
is educated, formed by social consciousness and culture, with developed competitiveness, developed at a high level 
of morality. To form the spiritual value of young people, it is necessary first of all to pay attention to the formation of 
their national identity. The problem of quality education and upbringing of the younger generation is always relevant, 
as young people are the future of the state. The problem of forming the principles and values of youth through the 
educational process has been the main goal of society since ancient times.

Keywords: spiritual values, education, morality, patriotism, kindness, national consciousness, principle.
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УРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА: 
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Д. М. Жорабекова  

Процессы глобализации, происходящие в мире, стремительно растущая динамика развития со-
временного общества, развитие международных контактов и сотрудничества привели к распростра-
нению и укреплению роли английского языка в качестве ведущего языка современной цивилизации. 
Тренды и тенденции мирового развития нашли свое отражение и в казахстанской реалии. В насто-
ящее время языковая ситуация Казахстана представляет собой уникальное лингвистическое про-
странство, социолингвистическая и демографическая комплексность которой репрезентирует собой 
многоязычный социум, в котором проживают представители более чем 100 этносов. Вхождение Ре-
спублики Казахстан в мировое сообщество, а также влияние политической, экономической, социаль-
ной и культурной глобализации на коммуникацию требует определения роли и места английского 
языка в социально-коммуникативном пространстве страны и комплексной разработки проблемы 
его функционирования в различных сферах. Так, интеграционные процессы, происходящие в Казах-
стане, привели к динамичному развитию английского языка, которые затронули все сферы деятель-
ности.

Следовательно, одним из приоритетных направлений языковой политики в Казахстане является 
всемерное развитие английского языка и расширение сфер его функционирования.

Несмотря на тот факт, что система CEFR была разработана для практического применения Ев-
ропейской языковой политики, ее внедрение оказало немаловажное влияние на образовательные 
языковые программы ряда стран, в том числе и Казахстана. Однако цели применения данной систе-
мы в Европейских странах несколько отличаются от тех образовательных целей, которые намечены 
в Казахстане. Если в Европе основной акцент делается на повышение осведомленности о евро-
пейской идентичности с общими ценностями и принятие культурного и языкового разнообразия, а 
также на улучшение общения и взаимопонимания между европейцами, то в Казахстане обучение 
иностранным языкам преследуют другие цели. 

На сегодняшний день проблема установления стандартов для пользователя / ученика английско-
го языка является одной из основных проблем образования в ряде стран СНГ и Центральной Азии. 
Стремление к совершенному владению английским языком в Казахстане также координируется об-
щей тенденцией к глобализации. Следовательно, одним из приоритетных направлений языковой 
политики в Казахстане является всемерное развитие английского языка и расширение сфер его 
функционирования. Иллюстрацией этому служит стартовавший в 2007 г. проект «Триединство язы-
ков», в котором английскому языку приписывается особый статус — языка интеграции в мировую 
экономику. В «Государственной программе функционирования и развития языков на 2011-2020» 
одним из целевых индикаторов является увеличение доли населения республики, владеющего ан-
глийским языком (к 2014 г. — 10 %, к 2017 г. — 15 %, к 2020 г. — 20 %); доли населения, владеющего 
тремя языками (государственным, русским и английским) (к 2014 г. — 10 %, к 2017 г. — 12 %, к 2020 
г. — до 15 %) [1].

Обучение английскому языку как одному из целевых языков трёхъязычного образования в Ка-
захстане прошло несколько этапов. Так, типовые учебные программы (ТУП) по изучению английско-
го языка были проведены со ссылкой на Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком (Common  European Framework of Reference for languages) [2]. Обучение английскому языку 
уже давно вышло за рамки обучения как одному из школьных предметов. Английский язык в обра-
зовательном процессе выступает и как средство обучения, и как предмет изучения.

Итак, что такое CEFR? Общеевропейские компетенции владения иностранным языком не явля-
ются документом, требующим от участников Болонского процесса обязательного исполнения его 
положений, они имеют только рекомендательный характер. CEFR призван обеспечить общую основу 
для размышления и взаимодействия между различными партнерами, вовлеченными в педагогиче-
ское образование и разработку языковых программ, руководств по учебным программам, учебни-
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кам и экзаменам и т.д. Для учителей это описательный инструмент, который позволяет им обумывать 
и анализировать свои решения, корректировать практику, а также внедрять его в своем конкретном 
контексте. 

Однако реформирование обучения иностранным языкам в школах Казахстана началось именно 
с принятия Компетенций в качестве основы, и сегодня мы уже можем говорить о его результатах.

Реформирование началось с коррекции цели уровневого обучения в школах, которая была при-
ведена в соответствие с целью, указанной в Компетенциях. Для уровня начального образования этой 
целью является развитие языковых навыков обучающихся, повышение их интереса и уверенности в 
себе, а также формирование положительного отношения к изучению иностранного языка (в редак-
ции ГОСО утвержденный приказом Министра образования и науки от 31 октября 2018 года № 604 
и Типовых учебных планах начального, основного и общего среднего образования учебный предмет 
«Английский язык» изменён на «Иностранный язык»). Цель обучения иностранному языку на уров-
не основного среднего образования – развитие языковых навыков обучающихся посредством: 1) 
разнообразных учебных заданий, которые способствуют развитию навыков анализа, оценки и твор-
ческого мышления; 2) работы с широким спектром устных и письменных источников. На высоких 
уровнях изучения иностранного языка отбор содержания образования должен обеспечивать фор-
мирование у обучающихся готовности к межкультурному диалогу, взаимопониманию, воспитывать 
у них уважительное отношение к иным культурам, развивать способность передавать в процессе 
иноязычного общения собственные мысли и чувства. 

Вторым шагом реформирования явилось изменение типовых учебных программ общеобразова-
тельных школ Казахстана. В основу типовой программы было положено уровневое обучение, и для 
общеобразовательных школ уровни были распределены следующим образом: начальные классы 
– уровень А1; 5-9 классы- В1; 10-11 классы- В2. В типовой программе также нашли свое отражение 
и основные положения Общеевропейских компетенций. Очень важным шагом, на наш взгляд, яви-
лось использование в итоговом контроле по английскому языку тестов международных экзаменов и 
критериев их оценки. Ориентация на международные экзамены повлекла за собой изменения как 
в подходах к обучению в целом, так и в отдельных приемах, в оценке сформированных умений, со-
ставляющих прагматическую компетенцию. Следует также отметить в качестве результатов обучения 
значительный прогресс в формировании у учащихся устной интеракции и восприятия иноязычной 
речи на слух. Что касается письменной интеракции и письменного порождения речи, - написания 
электронного письма, онлайн взаимодействия, написания эссе или статьи в газету, - то этот вид де-
ятельности был для учащихся достаточно новым и сложным, учитывая требования определенного 
объема создаваемого текста за ограниченный промежуток времени, поэтому для его освоения по-
требовалось больше времени. Отказ в обучении чтению от адаптированных и использование аутен-
тичных текстов, начиная с уровня А1, потребовало от учителей обращения к новым для них техно-
логиям также, как и в формировании устной речи. Результатом обучения устному порождению речи 
является умение рассуждать, аргументировать, связно и логично излагает свое мнение, чему невоз-
можно было научиться только с помощью пересказа текстов из учебника или топиков, поэтому учи-
телям пришлось менять стратегию обучения в целом. Еще одним важным шагом реформирования 
иноязычного образования явился переход на аутентичные средства обучения. Впервые в обучении 
иностранным языкам аутентичные учебники вытеснили учебники неаутентичные, в результате чего 
обучающиеся получили доступ к современному языковому материалу, отражающему особенности 
письменного и устного общения носителей языка в конкретных ситуациях и сферах. 

Государственный общеобязательный стандарт образования обновленного содержания (ГОСО) 
разработан таким образом, чтобы максимально искоренить проблемы предыдущих учебных про-
грамм обучения английскому языку, такие, например,  как отсутствие установленных целей или кри-
териев для адекватного оценивания уровня знаний английского языка учащихся, а также отсутствие 
последовательности и преемственности курсов, которые лишали учащихся возможности развивать 
навыки, усвоенные в предыдущем курсе. Более подробные и конкретные ожидаемые результаты об-
учения для каждого из изучаемых уровней легли в основу новых образовательных стандартов. Эти 
результаты подробно прописаны для каждого уровня (от А1 до В2) по всем видам речевой деятель-
ности. Конкретные ожидаемые результаты обучения являются важными компонентами программы 
обучения. Они являются основой, на которой разрабатываются ежедневные языковые цели и задачи 
в классе, учебные материалы, а также основой для оценки и самооценки языковых компетенций [3].

Все сказанное выше можно отнести к прогрессивным изменениям в области уровневого обуче-
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ния английскому языку в Казахстане. Однако, переход на Общеевропейские компетенции выявил 
ряд проблем, требующих, на наш взгляд, достаточно быстрого решения. Во-первых, ориентация на 
международные тесты привела к тому, что казахстанские учителя, как, впрочем, и европейские, стали 
меньше уделять внимания формированию лингвистической компетенции, в результате чего плохо 
сформированные произносительные навыки влияют на качество, например, умений аудирования 
(учащийся узнает слова, если их произносят так, как произносит их он сам), орфографических на-
выков и т.д. Так, например, учебное время на уроке следует использовать для развития и совершен-
ствования навыков и умений устной речи. Рекомендуется вводить и закреплять новый лексический 
и грамматический материал в коммуникативных ситуациях, увеличивать на уроке время речевой 
активности каждого обучающегося за счет организации работы в парах, группах; обучать чтению 
и аудированию с обязательным соблюдением этапов работы с текстами. Однако, количество часов 
в неделю по иностранному языку составляет в 5-9-х классах, к примеру, по 3 часа в неделю, по 102 
часа в год, и, так как времени на формирование базовых навыков на уровнях В1 и В2 отводится 
недостаточно, вместо развития указанных компетенций учитель занимается их коррекцией. Во-вто-
рых, сегодня практически отсутствует работа с текстами-образцами устной и письменной речи, и 
учителя, опираясь на опыт европейских коллег, пытаются вывести обучающихся на творческий этап, 
минуя этап тренировки, что делает речь учащихся более однообразной и «лаконичной». В-третьих, 
аутентичные учебники имеют ряд недостатков, основным из которых, на наш взгляд, является отбор 
языкового материала (много лишнего и малоупотребительного, также присутствует евроцентричный 
материал, который не всегда уместен в казахстанском контексте) и его прогрессия, что требует от 
учителя возврата к созданию методических разработок в дополнение к указанным учебникам и в 
нарушение принципа аутентичности. Кроме того, форма тестов для следящего контроля отличается 
от формы экзаменационных, поэтому ученикам необходима дополнительная подготовка, требующая 
значительных временных затрат. В-четвертых, необходимо напомнить, что до введения ТУП обнов-
ленного содержания образования  обучение английскому языку проходило по учебным програм-
мам, в которых не предусматривалось обучение по уровням. С 2017 года, на уровневое обучение 
перешли учащиеся 5 и 7-х классов (в 2018 – 4-е и 8-е, в 2019-2020 учащиеся 3,2 и 9,10 классов 
соответственно), которые в течение последующих лет должны «выровнять» языковые компетенции 
в соответствии с уровнями CEFR. Такое «выравнивание» требует разработки методологии с учетом 
объективно обусловленных сложностей перехода на новые стандарты школьного образования. Поэ-
тому есть острая необходимость в выработке соответствующих механизмов. И это только небольшая 
часть проблем, с которыми столкнулись учителя с переходом на Общеевропейские компетенции. 
Можно заметить, что все перемены, вызванные этим переходом, в той или иной степени ориентиро-
ваны на международные экзамены. Со времени принятия Общеевропейских компетенций в лингво-
дидактике, т.е. в глубине процесса формирования компетенций, перемены как таковые отсутствуют, 
нет ни новых технологий, ни нового «сценария» обучения. Нам представляется, что именно конфликт 
между старым (технологии обучения) и новым (видение процесса обучения, транслируемое Общеев-
ропейскими компетенциями) порождает тот комплекс проблем, с которым сталкиваются все участ-
ники реформы иноязычного образования в Европе и в Казахстане.

Итак, Общеевропейские компетенции сыграли большую роль в реформировании уровневого об-
учения английскому языку в Казахстане:

- был осуществлен переход на уровневое обучение иностранным языкам с ориентацией на меж-
дународные экзамены,

- значительно повысилось качество обучения иностранным языкам, в результате чего учащиеся 
получили возможность участвовать в международных олимпиадах, проектах, обменных программах 
и обучаться за рубежом,

- переход на компетентностный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы потре-
бовал от учителей поиска новых технологий обучения и совершенствования педагогического ма-
стерства,

- успешность обучения повысила мотивацию учащихся.
Нам представляется, что дальнейшее исследование процессов формирования уровневых компе-

тенций и внедрение его результатов в учебный процесс позволит успешно завершить реформиро-
вание обучения иностранным языкам в школах Казахстана.

В 2018 году Совет Европы выпустил в свет новый доработанный проект Common European 
Framework of Reference Languages: Learning, teaching and assessment (CEFR, 2018) Companion 
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Volume (CV, Council of Europe 2018) [4].  Одной из основных целей CEFR 2018 является содействие 
формулированию образовательных целей и результатов на всех уровнях. Его аспекты знания при-
званы обеспечить общую  траекторию для обучения и более нюансированный инструмент для оцен-
ки прогресса, чем фокусирование на баллах в тестах и экзаменах. Принцип основан на том, что CEFR 
рассматривает язык как средство для возможностей и успеха в социальной, образовательной и про-
фессиональной областях. Пользователь, изучающий язык, предстает как социальный агент, действу-
ющий в социальном мире и оказывающий влияние на процесс обучения. Деятельностный подход 
CEFR представляет собой отход от учебных программ, основанных на линейном прохождении через 
языковые структуры или предопределенном наборе понятий и функций. Цель данного проекта – это 
коммуникация в перспективе, основанная на том, что кто-то «может сделать» с точки зрения дес-
крипторов, а не с точки зрения недостатка, сосредоточенной на том, что учащиеся еще не приобрели 
тот или иной навык. По сути, CEFR, как первоначально было разработано, является инструментом, 
помогающим планировать учебные планы. Курсы и экзамены могут основываться на том, что поль-
зователи/ учащиеся должны уметь делать на языке в своем собственном контексте. Для дальнейшего 
развития и облегчения сотрудничества CEFR 2018 предоставляет общие эталонные уровни A1-C2, 
определенные иллюстративными дескрипторами. CEFR предлагается в качестве инструмента для 
содействия проектам в области образовательной реформы, а не в качестве инструмента стандарти-
зации.

На сегодняшний день Общеевропейские компетенции владения иностранным языком широко 
применяются для улучшения учебных программ и курсов, что приводит к положительному влиянию 
на иноязычное образование в Казахстане. Разработка учебных программ по английскому языку на 
основе CEFR обеспечила большую их транспарентность и преемственность, благодаря определен-
ным ожидаемым результатам обучения. CEFR будет прямо и косвенно продолжать влиять на иноя-
зычное образование в Казахстане. Если заданные в стране стандарты владения иностранным язы-
ком будут приняты и использованы в широком масштабе, то перспективы будут положительными.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕКТЕПТЕРДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУ: ҮМІТТЕР МЕН ШЫНДЫҚ 
 ENGLISH LANGUAGE LEVEL TEACHING IN KAZAKHSTANI SCHOOLS: BELIEFS AND REALITIES

Аннотация. Бұл мақала Қазақстандағы мектептердегі ағылшын тілін деңгейлік оқытудың қазіргі жағдай-
ын талдауға арналған. Шетел тілін оқыту процесінде жалпыеуропалық құзіреттіліктерді енгізу ағылшын тілін 
оқыту сапасын жақсартуға және оны халықаралық стандарттарға жақындатуға мүмкіндік беретін айтарлықтай 
өзгерістерге алып келді. Сонымен, жалпы еуропалық құзіреттіліктер бойынша деңгейлі оқытуға баса назар 
аудару жаңа сценарийлер мен жаңа оқу құралдарын құруды қажет ететін бірқатар проблемаларды анықтады.

Түйін сөздер: деңгейлік оқыту, шет тілін меңгерудегі жалпы еуропалық құзіреттілік, белсенділікке негіз-
делген тәсіл.

Аннотация. Настоящая статья посвящается анализу современного состояния уровневого обучения англий-
скому языку в школах Казахстана. Внедрение Общеевропейских компетенций в процесс иноязычного образо-
вания повлекло за собой значительные изменения, которые позволили повысить качество обучения англий-
скому языку, приблизить его к международным стандартам. Однако, ориентация на уровневое обучение по 
Общеевропейскм компетенциям выявила ряд проблем, решение которых требует создания нового сценария 
обучения и новых средств обучения.

Ключевые слова: уровневое обучение, общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 
деятельностный подход.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the current state of level teaching of English in schools of 
Kazakhstan. The introduction of Common European Framework of References for languages (CEFR) in the process 
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of foreign language education entailed significant changes that made it possible to improve the quality of teaching 
the English language and bring it closer to international standards. However, the focus on level teaching according 
to CEFR has revealed a number of problems, the solution of which requires the creation of a new learning scenario 
and new teaching aids.

Key words: level learning, Common European Framework of References for languages, activity-based approach..
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА 
ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ 
ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

М.Ж. Жөлекеш

Пәнаралық байланыс – оқытудың қазіргі кезеңдегі ең көп қолданылатын үрдістерінің бірі. Ол 
пәндер арасындағы заңды байланыстылықты реттейді, оқушылардың алған білімдерінің бір-бірімен 
сабақтастығын бір жүйеге келтіреді. Пәнаралық байланыс оқушылардың меңгерген білімін кешенді 
түрде пайдалана білуге жол ашады.

Педагогикалық сөздікте: «пәнаралық байланыс оқу бағдарламаларының өзара үйлесімділігі» 
деп анықталған. Қазіргі кезде білімнің интеграциялануын қамтамасыз ету, оның ғылыми деңгейін 
арттыру, тұтастай алғанда оқушылардың танымдық әрекетіне тән дағдыларды қалыптастыру міндеті 
негізгі мәселелердің біріне айналып отыр [1, 24].

Оқу мазмұнындағы білім мен іскерліктің адамның интеллектуалдық өрісін байытудағы, ақиқат 
дүниенің біртұтас жүйе екендігі жөніндегі ғылыми қөзқарасты қалыптастырудағы, алған білімді 
өмірімен, қоғамдық тәжірибемен байланыстырудағы құралдың бірі – пәнаралық байланыстар. Пәна-
ралық байланыстар өткен ғасырдың соңғы 20 жылдары кеңінен зерттелеген мәселенің бірі ретінде 
де айқындалады.

А.Я. Коменский пікіріне сүйенер болсақ, «Байланысы бар барлық нәрсені сол байланыстарымен 
қоса оқыту керек». Пәнаралық байланыс оқылатын теорияны терең меңгеруді және ғылыми түсінік-
терді нәтижелі қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Ол ғылымдарды интеграциялауға, білім салалары 
арасындағы байланысты дамытуға, ғылымдар жүйесінде пәннің орнын анықтауға әсерін тигізеді. 
Пәнаралық байланыстың өз дамуында нақтылы үш  негіз бар.

Бірінші негіз – оқытудың жан-жақты болуына талап қою. Пәнді жан-жақты білу үшін оның бай-
ланысының бар жағын оқып-білу, қамту қажет. Нақты дүниедегі бір құбылыс әр ғылымда әртүрлі 
жақтармен сипатталады. Сондықтан, білім алушының қабылдауына зерттелетін нысанның сан қилы 
жақтарын тұтасымен қарастыруға бағыттайтын пәнаралық байланысты қалыптастыру керек.

Екінші негіз – ғылымды интеграциялау үрдісі. Білімді меңгерту барысында белгілі мөлшерде 
білім салаларының, ғылым мен тәжірибе арасындағы байланысын және ғылымдар жүйесіндегі оқы-
латын пәнінің орнын дұрыс түсіндіруге тікелей тәуелді.

Үшінші негіз – И.П. Павловтың ілімі бойынша ақыл-ой әрекетінің табиғаты ассоциативті бола-
тындығында, дәлірек айтқанда, тану үрдісінің қарапайым элементі жергілікті ассоциация болып та-
былады. Өзара байланыста болу үшін ассоциацияның бір элементін орнату сәтіне дейін, алдыңғы 
ассоциацияның элементі негізінен санада бекітілген болу керек [2 , 34].

Ғылыми түсініктерді жинақтай келе, пәнаралық байланыс – бұл тек дидактикалық шарт немесе 
білім мен іскерлікті меңгеру нәтижесін жоғарылататын құрал ғана емес, сонымен бірге оқу үрдісінде 
оқушыларды тәрбиелеудегі кешенді де тиімді педагогикалық құрал болып табылатындығына көз 
жеткіздім. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
ретінде өз тәжірибемде басқа пән мұғалім-
дерімен бірлесе отырып бірнеше біріктіріл-
ген сабақтар өткіздім. 

Оқушыларда әлемнің біртұтас ғылыми 
көрінісін, ол туралы толық түсінік, гумандық 
дүниетаным және диалектикалық ойлау қа-
лыптастыру өзекті болып табылады. Оқушы-
ларды өмірдің жеке, оқшауланған құбылы-
старына емес, әлемді кең көлемдегі бірлікте, 
өзара байланысты көпқырлы етіп қарауға 
үйрету керек. Осыған байланысты пәнаралық 

сурет №1 Пәнаралық байланыстағы сауалдар 

байланыс мәселесі туындайды.
Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған «Қазақ тілі» оқулығының 101-бетінде 

«Бала қиялы» тақырыбы берілген. Қысқа мерзімді сабақ жоспарын жоспарламас бұрын 3-тапсы-
рмаға ерекше назар аудардым. Себебі: тапсырмада суретшілердің бейнесі берілген және олардың 
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шығармашылығы туралы сауалдар қойылған. [3, 101].
1. Мына суретшілердің қайсысы таныс?
2. Олар туралы, олардың шығармашылығы жай-

лы не білесің?
Сабақтың күнделікті қысқа мерзімді жоспарын 

жазбас бұрын мектептегі А. есімді  көркем еңбек пәні 
мұғалімін сабақ үдерісіне шақырдым. Сабағымның 
мақсаты қандай? Сабақтың әрбір бөлімі оқушыны 
мақсатқа жетуге жетелей ме? Оқушылар іс жүзінде 
не істейді? Мен оқушыларға олар не істейтінін және 
қандай нәтижеге қол жеткізу керектігін қалай түсін-
діремін? Осы сұрақтар төңірегінде талқылау жасап, 
пәнаралық байланыстың жүзеге асуына жоспар жа-
садық. Суретшілердің қиял ерекшелігі, салған су-
реттеріндегі қиял туралы академиялық білімдерін 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жеткізу үшін қажетті әдіс-тәсілдерді іріктедік.
Көркем еңбек  пәні мұғалімі қосымша ақпаратты ұсынғанға дейін, қандай мәліметтерді білетін-

дерін зерттеу «ББҮ» әдісі арқылы жүргізілді.
Кесте сыныптағы барлық 24 оқушыға таратылды. Оқушылардың басым көпшілігі итальяндық 

суретші Леонардо да Винчи туралы мәліметтерді білетіндерін жазған. Ал қазақ суретшілерінен Ә. 
Қастеевті таныған - 12 оқушы, Сыныптағы оқушылардың ешқайсысы Г.Исмайлованың кім екенін, ол 
туралы мәліметті білмейтіндерін көрсеткен. 

1-кесте. ББҮ кестесі
Білемін Білгім келеді? Үйрендім

Ә. Қастеев-қазақ 
суретшісі. 

Қандай суреттерді 
салған? 

Кім екенін білмей-
мін. Мүмкін, әнші 
шығар?

Бүгінгі қиял тақы-
рыбына қандай қа-
тысы бар? 

Итальяндық су-
ретші Леонардо 
да Винчи.  Мо́на 
Ли́заны салған

Басқа да қандай 
әйгілі суреттері 
бар? 

Көркем еңбек пәні мұғалімімен пәнаралық байланыс «Ашық  микрафон» әдісі арқылы қорытын-
дыланды.  

Оқушылар қолдарына микрофон ұстап, меңгерілген тақырып бойынша немесе өздерінің білгісі 
келетін ақпараттарына байланысты сұрақ қойып, көркем еңбек пәні мұғалімінен  қажетті жауапта-
рын алды. 

сурет№2 Суретшілер бейнесі.  
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Пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың та-
нымдық қызығушылығымен қатар мазмұндық, іс-әре-
кеттік, ұйымдастырушылық, әдістемелік, практикалық, 
өндірістік т.б. қызметтерде жан- жақты белсенділік 
көрсетуі күшейеді. Пәнаралық байланыс, ең алдымен, 
оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырудың 
себебіне айналады. Оқушылардың іс-әрекетке та-
нымдық, кәсіптік дербестігін пәнаралық байланыстар 
негізінде дамыту жеке тұлғаның дүниетанымдық, құн-
дылық бағдарын қалыптастырумен өзара тығыз бай-
ланыста өтеді.

Қорытындылай келгенде, пәнаралық байланыс алған білімге сын көзбен қарау, іздену, оның 
ақиқатын дәлелдеу, яғни, білімді саналы түрде алу. Пәнаралық байланыстың тиімділігі – оқушының 
құзыреттілігін арттырып ғана қоймайды, сонымен қатар:  

1. Жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады.
2. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті  қарым-қатынас орнайды.
3. Оқушыны ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, пікір алмасуға үйренеді. 
4. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
5. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады.
“Ғылымды жүйелеу мен ғылымдардың жіктелуі – ғылымдардың өзара байланысы, олардың ғылы-

ми білімдер жүйесіндегі, ең алдымен, әртүрлі ғылымдардың зерттелетін белгілі бір ұстанымдарға 
байланысты туындайтын өзара орналасу тәртібі, сондай-ақ оларды зерттеу әдісі”- деп аяқтағым ке-
леді
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
THE RATIONAL ORGANIZATION OF INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION AT LESSONS OF THE KAZAKH LANGUAGE

Аннотация. Ұсынылып отырған баяндама жұмысында пәнаралық байланыстың маңызы және қалай ұйымдасты-
ру қажеттілігі туралы сұрақтарға жауап беріледі. Ғылыми тұрғыдан пәнаралық байланыстың нақтылы негіздеріне 
тоқталады. Қазақ тілі сабағында  «Адам қиялы» тақырыбын жоспарлау кезеңінде пәнаралық байланысты қалай  
ұтымды ұйымдастыра білу және әдістері туралы айтылады. Пәнаралық байланысты мақсатты түрде  қолдану арқылы 
білім алушылардың сабақ мақсаттары мен тақырыпты жете түсінулеріне өзіндік ықпалының зор екенін дәлелдейді. 
Өзіндік ұсыныстарымен бөліседі.

Түйін сөздер:  қазақ тілі, пәнаралық байланыс, бейнелеу өнері, суретшілер, адам қиялы, тәжірибе 
Аннотация. В работе представляемого доклада даётся ответ на вопросы о важности и необходимости органи-

зации межпредметной связи, а вот с научной точки зрения о конкретных основах межпредметной связи на уроке 
казахского языка на этапе планирования темы «Адам қиялы» рассказывается о методах и способах рациональной 
организации межпредметных связей. При этом целенаправленное их применение свидетельствует о значительном 
влиянии обучающихся на цели, понимание темы урока и обмен своими предложениями. 

Ключевые слова: казахский язык, межпредметная связь, изобразительное искусство, художники, человек, прак-
тика

Abstract. This report answers questions about the importance of interdisciplinary connection and how to organize 
it.  Scientifically, it focuses on the concrete foundations of interdisciplinary connection. It proves that the targeted use of 
interdisciplinary connection has a significant impact on students’ understanding of lesson objectives and topics.  Shares 
his own suggestions.

Key words: Kazakh language, interdisciplinary connection , visual arts, artists, human imagination, experience.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ

С.С. Жуманова

 
Для Казахстана важным является теория двуязычия и когнитивная теория, которые лежат в ос-

нове речевых механизмов при обучении казахскому(Т2) и русскому языку(Я2) как второму языку. 
Проблема преподавания второго языка и формирование коммуникативной компетенции у обу-

чающихся в школе была и будет всегда актуальна. Известно, что целью обучения второму языку яв-
ляется формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, речевую, 
так и социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона нельзя сформировать 
коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение второго языка призва-
но сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. В 
Едином языковом стандарте отмечено, что второй язык (Я2) – это: казахский язык (Я2) в классах с 
неказахским языком обучения и русский язык (Я2) в классах с нерусским языком обучения [1].

В Государственном общеобязательном стандарте образования всех уровней образования (2019) 
указано, что в общесреднем уровне образования второй язык ( 5-11 класс) - учебный предмет «Ка-
захский язык и литература» (для классов с неказахским языком обучения)/«Русский язык и литера-
тура» (для классов с нерусским языком обучения). 

Изучение казахского(Т2) и русского(Я2) как второго языка способствует использованию языка в 
учебной деятельности и повседневной жизни, приобщению обучающихся к культуре народов Казах-
стана, обеспечивает их готовность к межнациональному общению.

Основу содержания учебных предметов «Казахский язык и литература» (Я2) в классах с неказах-
ским языком обучения и «Русский язык и литература»(Я2) в классах с нерусским языком обучения 
составляет направленность на овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситу-
ациях общения, соответствующих опыту, интересам.

В процессе изучения языка и литературы обучающиеся осваивают знания о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве и знания о развитии литературы.

Изучение языка и литературы направлено на дальнейшее развитие коммуникативной компетен-
ции языка; на развитие навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению раз-
личных учебных задач. По завершении общесреднего уровня образования ожидаемым результатом 
обучения является совокупность компетенций, выражающих, что именно обучающийся будет знать, 
понимать, демонстрировать по завершении процесса обучения [2]. 

В течение всего периода обучения языкам формируется коммуникативная компетенция, состав-
ляющей которой являются: 

- языковая;
- речевая;
- социолингвистическая деятельности.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующее заключение, что основная цель обучения 

языкам – формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а имен-
но: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-
тельности (чтение, аудирование, говорение и письмо);

- языковая компетенция - овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-
скими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, т.е. казахского(Т2) и русского (Я2) языков;

- социокультурная, межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-
хологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; формирование умения представ-
лять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефици-
та языковых средств при получении и передаче информации;
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- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, уни-
версальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами приемами самостоя-
тельного изучения языков культур, в том числе с использованием новых информационных техноло-
гий.

Понятие «компетенция» - многозначное. Применительно к образованию оно обозначает круг во-
просов, в которых данное лицо (учитель, ученик) обладает опытом и способностью действовать в си-
туации неопределенности. «Компетентность - понятие, характеризующее субъект обучения, ученика, 
который усвоил необходимый набор компонентов содержания, овладел той или иной компетенци-
ей...» [3].

 Образовательный процесс во все времена представлял собой сложную систему работы. Форми-
рование коммуникативной компетенции у учащихся, подход к формированию личности ученика в 
современной школе - эти темы являются одними из самых важных для современного педагога, поэ-
тому считаем необходимым рассмотреть и проанализировать определение термина «компетенция», 
которое приводится в различных источниках.

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова термин «компетенция» рассматривается как 
круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [4].

Учёные С. Шишова, А. Агапова считают, что понятие «компетенция» - это готовность личности уме-
ло использовать свои способности, которые основаны на знаниях и опыте, приобретенных благо-
даря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном 
процессе, и которые успешно применяются в трудовой деятельности. [5].

Учёным А.В. Хуторским понятие «компетенция» было определено как совокупность качеств лич-
ности, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Это такие качества, как знания, умения, навыки, 
способы деятельности, которые необходимы для качественной продуктивной и результативной дея-
тельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов [6].

Согласно рассмотренной словарной литературе, значение термина «компетенция» мы сможем 
полностью раскрыть, когда укажем на его латинское происхождение (competentia - согласованность 
частей и complete - добиваюсь, соответствую, подхожу). Таким образом, делаем вывод, что слово 
«компетенция» может иметь два разных значения: во-первых, это полномочия действия или деятель-
ность какого-либо учреждения или лица, во-вторых, это круг, в котором человек достигает познания 
и набирает опыт. В современной педагогической литературе слово «компетенция» употребляется во 
втором значении.

Коммуникативная компетенция - это главнейшая задача, которая заключает в себе основную 
цель изучения второго языка, и включает в себя все основные виды компетенций. Это способность 
решать средствами неродного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения в быто-
вой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащихся пользоваться фактами языка 
и речи для реализации целей общения с учётом различных условий речевого общения. Коммуника-
тивная компетенция, которая согласно суждению многих ученых, может по праву рассматриваться 
как основная и главная, так как именно она находится в основании всех без исключения остальных 
компетенций: информационной, социокультурной, социально-политической, и, кроме того, готовно-
сти к образованию и саморазвитию [7].

Компонентный состав для изучения иностранного языка был выявлен русским исследователем 
И.Л. Бим, которая выделяет следующие виды коммуникативной компетенции: языковая, речевая, те-
матическая, социокультурная компетенция [8].

Рассмотрим этот состав коммуникативной компетенции. Лингвистическая (языковая) компетен-
ция - эта конструкция грамматически правильных форм и синтаксических построений, понятные 
смысловые отрезки в речи, которые организованы в соответствии с существующими нормами и пра-
вилами русского языка. Их можно употреблять в том направлении, в котором они используются но-
сителями языка в изолированной позиции. Следует сделать вывод, что одним из основных и главных 
компонентов коммуникативной компетенции является лингвистическая компетенция. Потомучто не 
зная основных грамматических правил образования форм, структурирования осмысленных фраз 
невозможна никакая вербальная, т.е. устная коммуникация.

Социокультурная компетенция - ознакомление с национально-культурной спецификой речевого 
поведения носителей языка, а также знакомство с релевантными элементами социокультурного кон-
текста, которые соответствуют восприятию речи с точки зрения носителей языка: обычаи, традиции, 
правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т.д.
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Социальная компетенция - это желание и умение общаться, говорить, т. е. вступать в коммуника-
тивный контакт с другими людьми. Появление желания общаться, т.е. вступить в контакт, связано с 
наличием ряда потребностей, мотивов, определенного отношения к собеседнику, а также обуслов-
ливается собственной самооценкой. Вступление в коммуникативный контакт - это умение, которое 
требует от человека способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею.

Стратегическая (компенсаторная и учебно-познавательная) компетенция -это компенсация не-
достаточного знания языка особыми средствами, а также наличие речевого и социального опыта 
общения в иноязычной среде.

Характерной особенностью современного этапа развития образования является проведение 
интегрированных уроков с целью формирования коммуникативной компетенции, которую можно 
сформировать только совместными усилиями преподавателя и самих обучаемых.

Коммуникативная компетенция - способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 
слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию; готовность решать коммуникатив-
ные задачи, адекватно вести беседу в различных социальных ситуациях, владеть устным и письмен-
ным общением, несколькими языками.

В литературе иногда встречается термин «речевая компетенция», который близок по своему зна-
чению термину «коммуникативная компетенция». Все четыре основных видов речевой деятельно-
сти - говорение, слушание, понимание, чтение, письмо - являются функциональными исполнителями 
речи. Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о речи. Это умение соз-
давать и воспринимать тексты - продукт речевой деятельности.

Коммуникативная компетенция предполагает способность к полноценному речевому общению 
во всех сферах человеческой деятельности.

Формирование и развитие коммуникативной компетентности личности становится важнейшей 
задачей на уроках казахского(Т2) / русского(Я2) языков.

Обучающиеся - главные участники учебно-воспитательного процесса. Не случайно новые мето-
дики, методы и приемы способствуют повышению активности учащихся на уроке, создают ситуацию 
сотрудничества. Для формирования навыков речевого общения определяются как необходимые 
следующие умения:

- умение понять тему и осмыслить логику развития мысли;
- умение составлять план;
- умение извлечь нужную информацию из устного или письменного источника;
- умение собрать и систематизировать материал.
На занятиях используются нижеследующие приёмы обучения:
- аудирование;
- говорение;
- чтение;
- письмо.
Основой для обучения вторым языкам является коммуникативный подход, в рамках которого 

определяется речевая тематика и состав типовых ситуаций, обеспечивающих развитие 4 видов ре-
чевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. Моделируется среда обучения, прибли-
женная к естественным ситуациям, способствующая развитию речи и творческих способностей об-
учающихся. 

Коммуникативная направленность обучения грамматике предполагает движение не от правил к 
использованию, не от теории к практике, а от развития всех языковых навыков к осознанию законов 
языка. При таком подходе грамматика рассматривается не изолированно, а в рамках определенной 
речевой ситуации, темы. 

Практическая направленность программ по казахскому языку(Т2) и по русскому языку (Я2) по-
зволяет учащимся применять полученные знания в решении учебных и жизненных проблем, напри-
мер, в различных ситуациях, при обсуждении тем, в реальном общении. [9,10]. 

Представители коммуникативно-деятельностного направления используют термин «коммуника-
тивный» в связи с понятием «навыки речевого взаимодействия в сферах общения». Е. А. Быстрова 
называет эти способности «компетентностью» и считает, что основу коммуникативной компетенции 
составляют знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собствен-
ных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуации общения. Компетентность 
включает в себя: знание основных понятий лингвистики, речи - стили, типы речи (описание, пове-
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ствование, рассуждение), межфразо-вые связи в тексте; умения и навыки анализа текста, собственно 
коммуникативные умения и навыки речевого общения применительно к разным сферам и ситуаци-
ям общения с учетом адресата [11].

Е. И. Пассов изложил свою точку зрения на проблему коммуникативности [12]. Критикуя упро-
щенное понимание проблемы, он пишет: «Бытуют мнения о том, что коммуникативный - это устный, 
. коммуникативный - значит прямой, . коммуникативный - это бессознательный, . коммуникативный 
- значит речевой, в результате чего коммуникативизация учебного процесса выливается лишь в его 
«оре-чевление», т.е. насыщение (часто искусственное) традиционного учебного процесса речевыми 
упражнениями» [12, с.29]. Такая трактовка понятия «коммуникативный» не может быть принята, так 
как система обучения русскому языку по ней не будет способствовать формированию коммуника-
тивно-речевых способностей у детей в широком их понимании.

С научных позиций коммуникативность рассматривается   Е. И. Пассовым в двух ракурсах: науч-
но-теоретическом и технологическом. В научном ракурсе коммуникативность трактуется как исход-
ная методическая категория в формировании билингвальной языковой личности, имеющая методо-
логический статус. Эта категория определяет необходимость построения процесса образования как 
модели процесса общения» [12.с.30.]. Ученый считает, что с этих позиций термины «сознательно-, 
системно-, деятельностно-, функционально-коммуникативный», «принцип активной коммуникатив-
ности» и др. должны быть признаны некорректными, ибо модель не может отражать основное свой-
ство оригинала: если образование коммуникативно, оно уже сознательно, активно, функционально, 
деятельностно.

Действительно, общение без этих составляющих практически не состоится. Но обучение русско-
му языку как неродному в начальных классах, особенно вне языковой среды, не может быть эффек-
тивным без моделей, образцов словосочетаний, предложений, а также текстов.

Во втором ракурсе Е. И.Пассов трактует «коммуникативность» как технологию обучения, в про-
цессе которой постоянно соблюдаются основные параметры (характеристики, качества, свойства) 
общения. Он перечисляет характеристики, которыми обладает «подлинная коммуникативность»: (а) 
мотивированность -совершение действия из внутреннего побуждения; (б) целенаправленность - со-
вершение действия во имя достижения осознанной коммуникативной цели; (в) личностный смысл 
во всей работе обучающегося; (г) речемыслительная активность, т.е. постоянная включенность в 
процесс решения задач общения, постоянная подключенность познавательного и коммуникатив-
ного общения; (д) отношение личностной заинтересованности к предметам обсуждения; (е) связь 
общения с различными формами деятельности: учебно-познавательной, общественной, трудовой, 
спортивной, художественной, бытовой; (ж) взаимодействие общающихся, т.е. взаимопонимание, под-
держка друг друга, доверительное сотрудничество; (з) контактность в трех планах: эмоциональном, 
смысловом, личностном; (и) ситуативность - система взаимоотношений, порожденных ситуационны-
ми позициями общающихся; (к) функциональность, т.е. процесс овладения речевым материалом при 
наличии речевых интенций; (л) эвристич-ность как организация материала и процесса его усвое-
ния, исключающая произвольное заучивание и воспроизведение заученного; (м) содержательность 
как объективная и субъективная характеристика учебных материалов; (н) проблемность как способ 
организации и презентации учебных материалов; (о) новизна как постоянная вариативность всех 
компонентов образовательного компонента; (п) выразительность в использовании вербальных и 
невербальных средств общения.

Как видно, Е. И. Пассов предлагает широкий круг параметров организации коммуникативно ори-
ентированного образовательного процесса, без учета которых невозможно формировать у школь-
ников коммуникативную компетенцию.

Итак, под коммуникативной компетенцией в отечественной методике понимают как умение вы-
бирать и реализовывать программы иноязычного (русского) речевого поведения в зависимости от 
целей и содержания общения, а также с учетом изменяющейся ситуации общения, отношений ком-
муникантов и коммуникативных установок, т.е. это по сути овладение стратегией и тактикой общения.

Коммуникативные цели в процессе обучения второму (казахский/русский) языку предполагают 
выработку умения правильно выбрать языковые средства в соответствии с речевым замыслом, мо-
тивом, предполагаемым содержанием сообщения, а также сообразуясь с обстоятельствами общения 
(ситуацией, коммуникантами).

В процессуальном плане выработка коммуникативной компетенции учащихся начальных клас-
сов выдвигает проблему максимального учета в процессе научения языку экстралингвистических 
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факторов, организующих речевую деятельность. К ним относятся: мотивы и стимулы речевой дея-
тельности (речевые интенции), типы речевых действий, сферы речевого общения; тематика общения, 
ситуации (обстоятельства) речевого общения, коммуниканты (социальные роли). Эти факторы со-
ставляют тот коммуникативный минимум, на базе которого будет определен минимум необходимых 
для общения языковых единиц: слов, словосочетаний, стереотипных фраз-клише. Во-вторых, форми-
рование коммуникативной компетенции выдвигает проблему определения коммуникативных еди-
ниц обучения. В качестве таковых выступают высказывание, речевое действие, коммуникативный 
акт (результат речевого действия).

Под коммуникативной компетенцией в методике необходимо понимать умение выбирать и ре-
ализовывать программы иноязычного речевого поведения в зависимости от целей и содержания 
общения, а также с учетом изменяющейся ситуации общения, отношений коммуникантов и комму-
никативных установок.

Формирование коммуникативной компетенции осуществляется параллельно с усвоением языка 
уже в начальных классах в процессе выработки произносительных, лексических, грамматических 
навыков, навыков словоизменения и словоупотребления, в связи с рассмотрением языковых еди-
ниц: слов, предложений, фразеологизмов, афоризмов, текстов. Базой для формирования коммуника-
тивной компетенции является лингвистическая (языковая) компетенция, которую можно определить 
как способность понимать и продуцировать корректные высказывания разных уровней и объемов 
с опорой на приобретенные знания системы языка и ее функционально-речевых разновидностей.

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения казахско-
му(Т2)/русскому языку(Я2) предполагает:

- в лингвистическом плане - овладение языковой и лингвистической компетенциями: знанием 
системы языка (звуковым строем - работа над произношением), лексики (обогащение словаря уча-
щихся), грамматикой (грамматическим строем языка);

- в лингводидактическом плане - создание условий универсального коммуникативного действия: 
условий, порождающих речевые действия и создающих ориентацию на общение.

  Конечным результатом формирования коммуникативной компетенции является владение: язы-
ковой способностью (умение подбирать языковые средства), речевой способностью (умения строить 
устную и письменную речь, владение всеми видами речевой деятельности), коммуникативной спо-
собностью (умение общаться в конкретной ситуации с конкретными коммуникантами).

  Для более детального знакомства с особенностями формирования языковых, речевых и со-
циолингвистических компетенций необходимо знать особенности обучения казахскому и русскому 
языкам как второму языку. 

1. Особенностью обучения является сам факт подачи языкового материала, при котором форми-
рование речевой компетенции детей, изучающих казахский/русский языки в качестве второго, про-
исходит на основе углубленного изучения и освоения грамматических моделей казахского/русского 
языков. При этом обобщенные модели лежат в основе изучения, а исключения вообще не даются. 

2. Речевой материал осваивается как целостный, а основной – от частного к общему. 
3. Обязательным является опора на родной язык, при этом обращается внимание на явление 

интерференции (лат. interferens, от inter – между + ferens – несущий, переносящий) – она обозначает 
лингвистическое явление, которое является последствием влияния одного языка на другой, т.е. при-
менение норм одного языка в другом в письменной и/или устной речи. 

При этом в речи обучающихся могут наблюдаться прогнозируемые ошибки, знание которых учи-
телем позволит быстро их устранить путем повторений и акцентирования внимания. Интерферен-
ция проявляется в следующем: 

1) смешение графического облика слова, в частности при различии двух график ( латиницы для 
казахского языка и кириллицы для русского языка); 

2) убежденность обучающегося в однозначности слов и грамматических форм; возможного фо-
нетического сходства слов родного и неродного языков; 

3) ошибочное использование аналогии; 
4) незнание закономерностей строения слов и предложений (родного казахского как агглютина-

тивного и русского языка как флективного) и способа передачи в речи и в текстах. Использование 
метода моделирования с акцентированием на разные типы построения предложения. Так, в Едином 
языковом стандарте обучения трем языкам предложены следующие модели построения предложе-
ния: 
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- для казахского языка SOV ;
- для русского языка: SVO (где S – подлежащее (субъект), V – сказуемое (действие), О – прямое 

дополнение (объект). 
1. Особое внимание следует обратить учителю на особенности подачи материала в соответ-

ствии с содержанием программы, с одной стороны, а с другой стороны, – учет тех трудностей, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся при изучении казахского/русского языков как второго в условиях 
различной степени контактирования языков, поисков лучших способов сопоставления грамматиче-
ских явлений в родном, втором и третьем языках (то есть обратить внимание на другие предметные 
области), для чего необходимо обращаться к Справочно-информационному порталу «Русский язык» 
ГРАМОТА.РУ, в частности, – к аудиословарю «Говорим правильно», а также к Национальному корпусу 
русского языка. [13.14.]. 

При этом учителю необходимо самому предварительно отобрать необходимые материалы и уже 
потом направить обучающихся (в зависимости от возраста) к поиску ключевых слов, которые пред-
ставлены как в учебнике, так и в лексическом минимуме для дальнейшего поиска и выполнения 
заданий на основе названных электронных ресурсов. 

Набор компетенций для каждого уровня свой (А1, А2, В1, В2), они описаны для каждого вида 
речевой деятельности и находятся в соответствии с международными стандартами под названием 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» 
(Common European Frame work of Reference, CEFR) и определяются программными документами 
Республики Казахстан. Они представлены в виде дескрипторов в Приложении 2–5 к Методическим 
рекомендациям по уровневому обучению русскому языку 

в школах с нерусским языком обучения. – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2019. – 108 с. Со-
гласно документу CEFR, выделяются шесть уровней овладения языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2), четыре 
из которых (см. Таблицу 1) легли в основу школьного профиля обучения казахскому языку в классах 
с неказахским языком обучения и русскому языку в классах с нерусским языком обучения и которые 
позволили разработать казахстанский модуль. 

Предложенная ниже таблица составлена в соответствии со шкалой CEFR и сопоставимым уров-
ням обучения трем языкам в Казахстане (русский казахский, английский), описанном в Едином язы-
ковом стандарте обучения трем языкам [1]. 

Таблица 1 – Уровни обучения русскому языку как неродному на всех этапах обучения в школе
Уровень владения языкам Этап обучения в школе

Базовый
А1 Уровень выживания. Элементарный Начальная школа: 1–3 классы

А2 Предпороговый уровень Начальная школа: 4 класс
Основная школа: 5–6 классы

Средний В1 Пороговый уровень Основная школа: 7–9 классы

В2 Пороговый продвинутый уровень Старшая школа: 10–11 классы

Уровень подготовки обучающихся каждого класса и на каждом этапе обучения определяется 
в основных требованиях к подготовке обучающихся, представленных в Типовых программах по 
учебному предмету «Казахский язык и литература», «Русский язык и литература» с 1 по 11 классы, 
которые направлены на развитие всех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 
письмо). 

Уровень владения языком – степень языковых знаний и умений, которые, как правило, измеряют-
ся на основе навыков в четырех видах Речевой деятельности: чтении, письме, говорении, слушании, 
рассматриваемых как одна из форм объективации знания языка. Уровень владения языком в таком 
понимании иногда отождествляют с языковой компетенцией и уровнем речевого общения [15].

Уровневое обучение строится, как уже подчеркивалось, на достижениях отечественной и зару-
бежной теории, практике и лингводидактике. Педагогические, филологические научно-методиче-
ские исследования прошлого и нынешнего века составляют надежную теоретико-методологическую 
базу, которая позволяет проследить за достижениями в этой области и показать, каким образом с 
развитием коммуникаций и технологического прогресса меняется отношение к изучению языков 
и появляются новые способы обучения с учетом билингвального состояния общества, изменений 
языковой ситуации и влияния глобализационных процессов. 
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При обучении Я2 особенно важно обращать внимание на социолингвистические компетенции и 
прагматические (стратегические, дискурсивные) компетенции. 

Первая – социолингвистическая компетенция – включает обязательное участие школьников в 
различные ситуации общения. При этом надо начинать с повседневного общения, обучения этикету, 
в частности вежливых форм приветствия и прощания, обращение друг к другу и к старшим по име-
ни и отчеству в зависимости от ситуации общения. Особое место уделяется антропонимами (имя и 
отчество), топонимам (географическим названиями и их написанию в родном языке и в Я2). Более 
активно развиваются умения пригласить, принять приглашение, отказать, извиниться самому и отре-
агировать на извинение одноклассников. 

Вторая – прагматическая компетенция – особенно важна для Казахстана, где проживают пред-
ставители различных этносов, поэтому умение адекватно использовать знания о культуре своего на-
рода, других народов и мн. др., обучение речевому этикету и умениям начать разговор, поддержать 
или завершить.

Ведущими лингводидактическими принципами при обучении казахскому и русскому языкам как 
второму являются коммуникативность и комплексность.

Принцип коммуникативности предполагает:
- концентрацию правил-инструкций для употребления в речи единиц языка;
- организацию ситуаций, близких и знакомых обучающимся;
- группировку и конструирование коммуникативных единиц языка.
Принцип комплексности предполагает:
- взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности и форм речи (устной и 

письменной);
- соединение работы над связными текстами с усвоением отдельных аспектов языка;
- взаимосвязь различных структурных элементов урока.
Отсюда каждый урок казахского языка(Т2) и русского языка(Я2) является интегрированным, ком-

плексным, коммуникативным, то есть уроком развития речи. 
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ЕКІНШІ ТІЛДІ ОҚЫТУДА КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
FEATURES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE WHEN TEACHING A SECOND LANGUAGE

Аннотация. Мақалада екінші тілді оқыту кезінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мәселелері 
қарастырылады.

Түйін сөздер: құзыреттілік, коммуникативтік құзыреттілік, интерференция, тілді деңгейлік меңгеру.
Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции при обу-

чении второму языку.  
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция,  интерференция, уровневое владение язы-

ком. 
Abstract. The article deals with the formation of communicative competence in teaching a second language.
Keywords: competence, communicative competence, interference, level language proficiency.
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ

Г.К. Идрисова

Целью государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 
годы является гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функциониро-
вание государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при 
сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.

При этом одной из ключевых задач программы является совершенствование и стандартизация 
методологии обучения государственному языку, а также стимулирование процесса обучения госу-
дарственному языку [4]. Мировые практики в обучении языкам широко применяют коммуникатив-
но-деятельностный подход. Ведущие тенденции в обучении обусловлены формированием и разви-
тием коммуникативной и иных компетенций, приобретаемых в процессе обучения языку. 

Современная парадигма обучения языкам говорит о необходимости развития коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение государственным языком в разных сферах 
и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,  
потребности в речевом самосовершенствовании».

Традиционная система обучения через погружение учащихся в «систему» монологов учителей, 
родителей и других участников образовательного процесса ограничивает самостоятельность ребен-
ка в обучении и не способствует развитию его как личности. Данная проблема может быть решена 
через активизацию деятельности учащихся. Коммуникативно-деятельностный подход способен в 
полной мере оказать развивающие влияние на личность многоаспектно: развитие коммуникативной 
компетенции личности, а также личностных и иных характеристик учащихся.

Коммуникативно-деятельностный подход создает особое пространство учебной деятельности, 
где учащиеся самостоятельно ориентируются и выбирают собственные способы усвоения учебного 
материала, осуществляют поисковую деятельность, активно участвуют в коллективных делах и в про-
цессе коммуникации со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса. 

Коммуникативное обучение носит когнитивный характер: процесс коммуникации осуществляет-
ся с помощью речевой деятельности, все учебные задачи при обучении казахскому языку решаются 
учащимися при помощи языка. Именно поэтому, коммуникативное обучение является деятельност-
ным.

 Ключевыми составляющими коммуникативно-деятельностного подхода являются понятия «ком-
муникация» и «деятельность». Коммуникация это «смысловой аспект общения и социального вза-
имодействия, она обслуживает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен 
информацией, но и достижение некой общности – установление контактов, кооперацию (организа-
цию и осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая 
понимание партнера»[2]. Деятельность или когнитивный аспект данного подхода есть поиск необхо-
димых знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности.

Данную стратегию характеризует субъектно-субъектная схема общения, при этом и учащийся и 
педагог являются активными субъектами образовательного процесса: система работы ориентирует-
ся на практическую деятельность учащегося, на его опыт, интересы, мировоззрение, что способствует 
быстрому овладению учащимися навыками разговорной речи. 

Коммуникативно-деятельностный подход имеет определенные особенности:
1. коммуникативная направленность обучения;
2. деятельностный подход к преподаванию;
3. гуманизация процесса обучения;
4. ориентация на индивидуальные особенности учащегося;
5. автономность учащегося в процессе обучения;
6. мотивация овладения языком и культурой;
7. наличие условий для проявления креативности учащегося и его самореализации в языковой 

среде;
8. использование учебных задач для эффективного обучения процессу коммуникации [1].
Кроме этого, коммуникативно-деятельный подход имеет еще одно преимущество – это уверен-



162

ность учащихся, приобретаемая в процессе обучения: полученные коммуникативные способности 
могут быть в дальнейшем развиты и усовершенствованы, языковые барьеры минимализируются, 
развиваются интеллектуальные способности, что позволяет говорить о развивающем аспекте изуча-
емого подхода.

Цель обучения данного подхода – обучение языку как средству общения. Именно поэтому клю-
чевое понятие результата обучения принадлежит коммуникативной компетенции - способности ин-
дивида решать актуальные для него ситуации общения в различных сферах жизнедеятельности [6].

Достаточно сформированный уровень коммуникативной компетенции учащихся призван опре-
делить владение всеми видами речи (аудирование, письмо, говорение, чтение), строить речевое вза-
имодействие с окружающими, четко выражать свою точку зрения, соблюдать нормы устной и пись-
менной речи – именно это возможно достичь в процессе обучения казахскому языку. 

И.А. Зимняя справедливо отмечает, что методическим содержанием коммуникативно-направ-
ленных стратегий являются такие способы организации учебной деятельности, которые основы-
ваются на коллективных формах обучения с решением проблемных учебных задач [3]. Основная 
особенность здесь это создание условий для включения учащихся в значимую для них деятельность, 
осуществляемую в рамках конкретных жизненных ситуаций. Следовательно, в основе коммуника-
тивно-деятельностного подхода располагается не реальность учебных ситуаций, а реальность дея-
тельности в учебных ситуациях.

Традиционные подходы в обучении, направленные на получение оторванных от реальности 
знаний, а также односторонняя коммуникация в учебно-воспитательном процессе уступает место 
практико-ориентированным технологиям, основанным на коммуникативном взаимодействии всех 
субъектов образовательного процесса. Именно поэтому, коммуникативно-деятельностный подход 
является актуальным в процессе обучения казахскому языку.

Одной из форм реализации коммуникативно-деятельностного подхода является учебное сотруд-
ничество (синонимы: кооперация, учебное взаимодействие, учебное партнерство, коммуникативная 
педагогика) (Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.), в котором 
заинтересованы все субъекты образовательного процесса, как педагоги, так и учащиеся. 

Смысл учебного сотрудничества заключается в организации группового обучения, так как имен-
но совместная (коллективная или групповая) деятельность способна развить коммуникативную ком-
петенцию. Проектирование программ с целью развития коммуникативной компетенции учащихся 
на уроках казахского языка должно включать в себя создание условий для формирования комму-
никативных действий, совместной деятельности, а также личностной и познавательной рефлексии. 
Большой потенциал для их развития заложен не только в идеи учебного сотрудничества, но также и 
в иных формах работы: групповой и внеклассной деятельности (классный час, дискуссия, беседа, ре-
шение учебных задач, проект, ролевая игра и др.). При этом формы и методы работы при обучению 
учащихся казахскому языку должны отвечать их возрастным и психологическим особенностям. К 
примеру, учебные ситуации могут быть проблемными, абстрактными. Проблематика учебного зада-
ния создает предпосылки для создания у учащихся собственного суждения и отношения к проблеме, 
они соглашаются либо опровергают мнение других, используя речевые клише. При этом важно, что-
бы задания носили личностный характер, чтобы учащиеся могли «пропустить ситуацию через себя», 
что повышает эффективность обучения казахскому языку. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОММУНИКАТИВТІК-ӘРЕКЕТТІК ТӘСІЛ
THE COMMUNICATIVE ACTIVITY-ORIENTED APPROACH IN KAZAKH LANGUAGE TEACHING

Аннотация. Мақала қазақ тілін оқытуда коммуникативтік-әрекеттік тәсілге арналады, автор оның мәнін 
көрсетеді:  мақсатын және ерекшеліктерін. Бұл жерде коммуникативтік құзыреттілік коммуникативтік-әре-
кеттік тәсілді қолдану нәтижесі ретінде қарастырылады, автор оның қалыптасуына ықпал ететін техниканы 
сипаттайды. Осы мақаланың материалдары қазақ тілін оқытуда қолданылуы мүмкін.

Түйін сөздер: коммуникативтік-әрекеттік тәсіл, коммуникативтік құзыреттілік, оқу ынтымақтастығы, комму-
никативтік құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін тәсілдер.

Аннотация. Статья посвящена коммуникативно-деятельностному подходу при обучении казахскому языку, 
автором выделяется его сущность: цель и особенности. Коммуникативная компетенция здесь рассматривается 
как результат применения коммуникативно-деятельностного подхода, автор описывает техники, способствую-
щие ее формированию. Материалы данной статьи могут быть использованы при обучении казахскому языку.

Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, коммуникативная компетенция, учебное со-
трудничество, приемы, способствующие формированию коммуникативной компетенции.

Abstract. The article focuses on the communicative activity-oriented approach in Kazakh language teaching, 
and an author emphasize its essence: objectives and features. Communicative competence is considered here as a 
result of the implementation of communicative activity-oriented approach, the author describes techniques that 
contribute to the formation of it. The content of given article can be used in Kazakh language teaching.

Keywords: communicative activity-oriented approach, communicative competence, educational collaboration, 
techniques that contribute to the formation of communicative competence.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰСТАНУЫ – 
ҰЛТ БОЛАШАҒЫНЫҢ КЕПІЛІ

К.Б. Кажгалиев, А.А. Умбетов

«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы» 
деген екен ұлы ғұлама  Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ – текті халық. Ұлттық тәрбие деген тіркестің 
өзі – қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол – тек қазақтың салт-дәстүрімен сусын-
даған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат. Қазақ халқының бойында 
Жер жүзінде теңдесі жоқ адалдық, кеңпейілділік, ақкөңілділік, қонақжайлылық сияқты адами қаси-
еттер бар.

Салауаттылық – ішкіліктен, есірткі, темекіден аулақ болу, дене және жан тазалығын сақтау, тіпті 
қарапайым түрде айтсақ адамның киім киісі, тамақты қалыппен ішуі де кіретін игі іс-әрекет. Өмір 
заңдылығы салауатсыздықты кешірмейді, оғаш қылықтар түбінде опық жегізеді.

Жасөспірімдердің салауаттылық өмірге ұмтылысы, зиянды әдеттерді жек көрушілігі олардың 
өзге адамдармен қарым-қатынасына яғни әлеуметтік ортаға тығыз байланысты. Ұрпақты өмір заң-
дылықтарына, салауаттылық негіздеріне бейімдеу мектеп жүйесі жүктеген маңызды да жауапкер-
шілігі мол міндет болып табылады. 

Мағжан Жұмабаев бір сөзінде: «Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай 
негізде құрылуына барып тіреледі...» – депті. Осы ой бүгінгі күні өзекті мәселе болып тұр. Қазіргі 
кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі – жас ұрпақтың салауатты өмір 
сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ұстауға 
және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу.

Бала тәрбиесі әсіресе, мектептен тыс уақыттағы сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың 
мән-мағынасы өте зор болып келеді. Жастар денсаулығының нашарлауы, олардың ағзаларының ау-
руға қарсы тұру қабілетінің әлсіздігі, азып-тозуы, тез шаршағыштығы, өмірінің қысқа болуы – осы 
жайттардың айқын көрінісі. Бұл мәселелердің барлығы жастар арасында тәрбие жұмыстарының 
жұтаңдығының салдары екендігі даусыз.

Мектепте сыныптан тыс жұмыс 12 бағыт бойынша жүргізіледі. Өткізілетін ашық тәрбие сағаттар 
сол бағыттардың аясында өтеді. «Салауаттылық ұғымы арқылы қазақ халқының салт-дәстүрін, кө-
неден келе жатқан мәдениетін, өнерін, әдет-ғұрпын, жас ұрпаққа ұғындыру. Бір сөзбен айтқанда, өз 
ұлтының дінін ұстануға үйрету» болды.

Салауатты өмір салты - адам үшін аса маңызды, денсаулықпен тікелей байланысты құнды форма. 
Ол адам мәдинетінің бір бөлігі. Ал денсаулық - адам бақытының негізгі бөлігі. Қоғамның болашағы 
әрбір адам денсаулығына байланысты. Денсаулыққа тек дененің сыртқы бүтіндігі ғана деп қарау 
ағаттық, жалпы алғанда оны организмнің жан-жақты дамуымен бүкіл қызметтердің жүзеге дұрыс 
асырылуы деп ұққан жөн.

Бала тәрбиесі алдымен отбасынан басталады деп есептеймін, оған қоса біз балаға рухани тәр-
бие және стихиялық тәрбие береміз. Отбасы тәрбиесі ол ата-анасы. туыстары, отбасындағы дәстүр-
лер. Рухани тәрбие – ол балабақшадан басталады, мектеп, ақпараттық құралдар. Стихиялық тәрбие 
- адамдармен қарым-қатынасы, қоршаған орта, жұмыс орны. 

Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын құрасты-
рады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру мәселе-
лерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, 
тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп оқушыларының салау-
атты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап 
қалуға берік тірек болады.

Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру бұл:
- Біріншіден, жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – жақты 

үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша пайдалы өткізу дағдысын қа-
лыптастыру;

- Екіншіден, салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен орнығуын 
қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – шараларды жүргізу.
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Мектептегі оқушы денсаулығын сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты: тұлғаның психо-
логиялық, дене-қимыл әрекеттерінің мүмкіндіктері мен жас ерекшеліктерін ескеріп, гигиеналық 
ұғымдарды, салауатты өмір салтының уәждамаларын, жеке бас тазалығын жете түсіндіру;

Олардың мінез-құлқында белгілі гигиеналық тұрақтылықты қалыптастыру, өзіне - өзі қызмет ету, 
денсаулығын сақтау, нығайту, мәдени – гигиненалық мінез – құлық дағдыларын қалыптастыру болып 
табылады.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару керек?
Өмір салты дегеніміз не?
Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру. Біздіңше, адамның 

әлеуметтік – психологиялық және биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына 
жағдайлар негіз бола алады:

- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе спортпен шұғыл-
дану;

- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру;
- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру;
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету;
- дұрыс жыныстық тәрбие алу;
- зиянды әдеттерден аулақ болу.
Салауатты өмір салтын қалыптастырудың мазмұны мен ұйымдастыру формалары мынаны көз-

дейді:
- Жауапкершілік, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау;
- Табиғи сезімталдық, оқушылардың жас ерекшелігін ескеру;
- Ғылымилық, тек тексерілген ғылыми дәлелденген деректерге ғана сүйену;
- Экологияландыру, адам организміне қоршаған орта факторларының әсері;
- Ұлттық аймақтық ерекшеліктерді ескеру, салауатты өмір салты туралы ұлттық салт-дәстүр-

лерімен танысып оны ұстана білу;
- Үздіксіз оқыту, салауатты өмір салты дағдыларын үздіксіз қалыптастырып үнемі пайдалану;
- Әлеуметтендіру, салауатты өмір салтын ұстанған қоғам мүшесін дайындау.
Осы ұстанымдарды негіздеп жасөспірімдерді салауатты өмірге тәрбиелеу барысында мұғалімнің 

орны ерекше болуы тиіс. Мұғалім мектептегі басты тұлға. Қай мектептің болсын нәтижелі, жемісті 
жұмыс істеуі түптеп келгенде сол мектепте еңбек ететін әр мұғалімнің өз міндетіне, көзқарасына 
тікелей байланысты. Әрбір сыныпта ұстаз алдында отырған шәкірттері де сол болашаққа барар жол 
үстіндегі талапкерлер.

Қазақстан Республикасының «Білім заңында» мектеп оқушылары бойында адамгершілік және 
тұрмыс негіздерін қалыптастыру, адамзаттыққа тәрбиелеу және олардың ақыл-ой, танымдық шығар-
машылық қабілетін анықтау басты міндет екендігі айтылған. Осы міндеттердің жауапкершілігі негізі-
нен мектептегі сынып жетекшісіне жүктеледі. Сондықтан оқушы бойына адамгершілік, ізгілік, мей-
ірімділік, ақыл-ой,танымдық сана-сезім қалыптастыратын салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша 
құруды көздейді.

Денсаулық – адам бақытының бірінші байлығы. Денсаулық адам бақытының бірінші байлығы. 
Әрбір жасөспірімді сол бақытты уысынан шығармауға тәрбиелеуіміз керек. Денсаулықтың мықты 
болуы үшін қандай әдістерді қолдануды, жақсы жұмыс халін, күнделікті тұрмыс қиындықтарын 
жеңуі,белсенді өмір сүру жағдайларын білу қажет. Денсаулық – салауатты өмір кепілі. Осы салауатты 
өмір кепілін, оның қыр-сырын білу басты міндет. Қай заманда болсын адамзат алдында тұратын ұлы 
мұрат, міндеттердің ең бастысы өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрби-
елеу. Сол тәрбиенің бір түрі рухани байлық десек, артық айтқандық емес. Адам бойындағы жақсы 
қасиеттері мен игі істерінің қайнар көзі осы рухтан бастау алады.

Рухани бай адам дегеніміз - өз тілін, өз тарихын,салт-дәстүрін жоғары бағалап,жан-жақты,өзін-өзі 
басқаратын,өмірдің ағымына дұрыс көзқараспен қарай алатын,мейірімді,әділ,қанағатшыл адам. 
Егер біз саналы, мінез - құлқымыз жетілген азамат болғымыз келсе,алдымен өзімізді - өзіміз білуіміз 
қажет. Өзін тану арқылы өзгені танитын артықшылыққа ие боламыз. «Дүниедегі ең оңай нәрсе - кісіге 
ақыл айту , ең қиыны - өзіңді-өзің түсіну» -деген екен ғұлама ғалым Әл-Фараби. Осы рухани бай-
лықты жастардың бойына сіңіріп, сана сезімін жеткізу - біздің міндетіміз. Мектептегі қазіргі оқытып 
жатқан имандылық бағыттағы тәрбие сағаттар басым. Адамның материалдық қажеттілігінің бірі - 
дене мүшесінің саулығы. Бүгінгі күні ең маңызды мәселе - салауатты өмір салтын қалыптастыру. 
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Денсаулық тәрбиесі – ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет 
әл – ауқатының дамуына мұрындық болады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» 
деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғаны-
мыз – адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы.салауатты өмір сүру салты 
3 категорияға бөлінеді:

1. Салауатты өмір сүру деңгейі; 
2. Салауатты өмір сүрудің сапасы;
3. Салауатты өмір сүрудің стилі.
Салауатты өмір сүру деңгейі – адамның материалдық және моральдық-рухани қажеттілігін то-

лығымен қамтамасыз ету.
Салауатты өмір сүру сапасы - үй-іші қызмет істейтін орындар (оқу орындар, мектептер) неше түр-

лі адам денсаулығын қамтамасыз ететін комфортты мебельдер мен лабороториялық жабдықтармен 
қамтамасыз етілуі.

Салауатты өмір сүру стилі – адамның қоғамдық орындарда өзін -өзі ұстап және көрсете білу. 
Адам денсаулығының жақсы және жаман болуы салауатты өмір сүру стиліне байланысты. Ал салау-
атты өмір сүру стилі тарихи және ұлттық дағды –дәстүрлер арқылы қалыптасады.

Қазіргі уақытта денсаулық бірнеше түрлерге және құрамдас бөліктерге бөлінеді:
1. Тән денсаулығы — бұл адам мүшелері мен организм жүйесінің ағымдағы күйі. Мұның негізі 

онтогенездік дамудың әр түрлі кезеңдерінде басымдық көрсететін, базалық қажеттіліктерге негіз-
делген жеке дамудың биологиялық бағдарламасынан құралады.

2. Дене денсаулығы — организм мен мүшелерінің өсуі мен дамуының деңгейі. Мұның негізі бей-
імделу реакцияларын қамтамасыз ететін морфологиялық және функциялық сақтамалардан құрала-
ды.

3.Жан денсаулығы — адамнаң психикалық өріс күйі.
Мұның негізі мінез-құлыққа бара-бар реакцияны қамтамасыз ететін жалпы рухани қолайлы күй-

ден құралады.
Денсаулықтың негізгі өлшемдері мыналар:
• тән және дене күйі үшін — мен істей аламын;
• психикалық күй үшін — мен тілеймін;
• адамгершіліктік күйге — мен істеуге тиістімін.
Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі өмірге құштар,қандай іске болсын дайын, мақсатына жету 

жолындағы қиыншылыққа төзімді болады.
Ал, ауру - адамның мүмкіндігін шектейді,көңіл күйі жабырқаулы адам ештеңені жоспарлап,алды-

на айқын мақсат қоя алмайды. Баланың денсаулық жағдайы көптеген факторлардың әсеріне бай-
ланысты.Мысалы: ата-ананың денсаулығы, үйдегі жалпы жағдай, білім алу мүмкіншілігі, әлеуметтік 
жағдай, т.б.

Салауатты өмір салты – ол адам экологиясының таза болуы. Осы мақсатта наркомания ,СПИД, 
арақ ішу,шылым шегу.т.б қоғамға үлкен кеселін тигізіп отырған бұл дерттің алдын - алу шаралары 
мен таныстыру, үйрету мақсатында «Сәнге берілу ме,әдет пе, әлде ауру ма?», «Дені саудың - жаны 
сау», «Нашаға жол жоқ» деген тақырыптарда мектепте жоғары сынып оқушыларымен пікірлесу кеш-
тері ұйымдастырылып, кештің қонақтары мектеп медбикесі, салауаттану пән мұғалімдері оқушы-
ларға дәрігер тілімен сындарлы, саналы етіп жеткізе білді. 

«Сіздердің табыстарыңыз – ата-аналарыңыздың табысы, туғандарыңыз мен туыстарыңыздың та-
бысы, отбасыларыңыздың табысы, барлық отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табы-
сы».

«Он екі мүшең сау болса – жарлымын деме»,- деп халқымыз денсаулықты адам өміріндегі орнын, 
тән сұлулығын,жан тазалығын еш нәрсемен айырбастауға, теңестіруге болмайтынын ұрпақтарына 
ескертіп отырған. Шәкәрім атамыз «адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар 
барлығынан басым болатын – адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек»,- деген еді. Көзге көрінбейтін 
нәзік сезімді, аса құнды қасиеттерді жүректен жүрекке жеткізу шебер тәлімгердің ғана қолынан 
келеді. Біздің тәрбие бастамамыздың негізі – салауатты өмірге жас жеткіншектерді баулу, оны қа-
лыптастыру. 
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СТРЕМЛЕНИЕ  ПОДРОСТКОВ  К ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ ЖИЗНИ
A HEALTHY LIFE STYLE OF STUDENT IS THE KEY TO THE NATION`S FUTURE

Аннотация. Салауаттылық - жан тазалығын сақтау, игі іс-әрекет. Өмір заңдылығы салауатсыздықты кешір-
мейді, оғаш қылықтар түбінде опық жегізеді. Жасөспірімдердің салауатты өмірге ұмтылысы, зиянды әдеттерді 
жек көрушілігі олардың өзге адамдармен қарым-қатынасына, әлеуметтік ортаға тығыз байланысты.

Түйін сөздер: Салауаттылық, жан тазалығы, жасөспірімдер, әлеуметтік орта, дене тәрбиесі.
Аннотация. Здоровье – чистота души, добрые дела. Закон жизни непрощает неграмотность, и в последствии 

наказывает за неправильные поступки. Стремление подростков к здоровому образу жизни, непримеримость 
к вредным привычкам тесно  связано с отношениями с другими людьми и с окружающей социальной средой.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, чистота души, подростки, социальная среда, физическое воспи-
тание.

Abstract. Healthy life and well-being is a good thing to do. The law of life doesn,t too give illiteracy. Teenagers 
pursuit of a healthy life style and hateful nabits are closely related to their relationship with other people and to 
the social environment. 

Key words: Healthy (healthy life), wellness, teenagers, social media.
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«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» 
ОҚУ ПӘНІ МАЗМҰНЫНДАҒЫ 
САБАҚТАСТЫҚ

А.Т. Қайыпбаева, Г.А. Шайжанова

Білім беруде пән мазмұнындағы сабақтастықтың сақталуы маңызды болып табылады. Бүгінгі 
күні білім мазмұнын жаңарту жағдайында «Қазақстан тарихы» пәнін оқытуда бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта білім беру деңгейлері арасында сабақтастық орын алған. 

Бастауыш білім беру деңгейінде білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, Қа-
зақстан тарихының ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі маңызды тарихи оқиғалары оқытылады. 
Пән мазмұны бастауыш білім беру деңгейіндегі «Дүниетану» оқу пәнінің жаңартылған оқу бағдарла-
масының білім мазмұнына кіріктірілген. Осыдан жаңартылған білім беру мазмұны аясында тарихи 
білім берудің негізі бастауыш сыныптан басталатын көруге болады. 

Негізгі орта білім беру деңгейінде білім алушыларға тарихи базалық білім берілетін жүйелі кур-
сын оқыту басталады. Жалпы орта білім беру деңгейінде 10-11-сыныптарда пәннің тереңдетілген 
курсы оқытылады. Осыдан пән мазмұнында сабақтастықтың сақталуын көруге болады. Сабақтастық 
– бұл екі жақты процесс. Бір жағынан негізгі орта білім беру деңгейінде әрі қарай оқу үшін қажетті 
білім, білік пен дағдыларды қалыптастыратын бастапқы саты. Екінші жағынан – бастауыш сыныпта 
жинақталған тарихи түсініктерді дамытатын негізгі мектеп.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру сатандартының негізгі талапарының бірі білім беру 
мазмұнындағы сабақтастықтың сақталуымен сипатталады. Бастауыш сыныпта оқытылатын «Дүни-
етану» пәнінің мазмұны табиғат, адам және қоғам туралы білімді біріктіре отырып, кіші жастағы 
оқушыларға оның өзара байланыстары мен өзара тәуелділіктерімен әлемнің тұтас және көп қырлы 
бейнесін ұсынатын кіріктірілген сипатқа ие. Оқу пәнінің нысаны – адам, табиғат және қоғам, оның 
ішінде отбасы, мәдениет, денсаулық, қарым-қатынас, ұлт, қауымдастық, мемлекет, қоршаған табиғи 
орта және т.б.

«Дүниетану» оқу пәні – негізгі және жоғары мектепте қоғамдық-гуманитарлық цикл пәндерін 
меңгеруге негіз қалайтын кіріктірілген-пропедевтикалық сипатымен ерекшеленеді. 

Бастауыш сыныпта оршаған ортаны зерттеу барысында оқушылар әлемді танып-білудің әртүрлі 
әдістерін меңгереді: бақылау, анықтау, сипаттау, зерттеу, жіктеу т.б. Бұл негізгі орта білім беру дең-
гейінде оқуды табысты жалғастыруға ықпал етеді. Білім алушылардың тарихи ойлау дағдыларын 
қалыптастыруға негізделген зерттеу іс-әрекеті, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу нәтижесінде 
бастауыш сынып оқушыларының пәндік білімдері мен біліктері ғана емес, сонымен қатар оқу іс-әре-
кеттері, коммуникативтік, реттеушілік, танымдық түрлері де қалыптасады. 

Қазақстан тарихына қатысты оқу материалдары бастауыш сыныпта «Тарих беттерінен» бөлімін-
де қамтылған. Сонымен алғашқы тарихи түсінік қалыптасатын бастауыш білім беру деңгейіндегі 
«Дүниетану» оқу пәнінің базалық мазмұнын құрылымдау: 

- оқушыларда отандық тарих туралы қарапайым түсініктер мен ұғымдар қалыптастыру; 
- оқушыларға қоршаған ортасы туралы ғылыми негіздерді меңгерте отырып, тарихи тұрғыдан 

ойлауын дамыту;
- әлемнің бүгінгісі мен болашағына өткен замандағы оқиғалардың тигізетін әсері туралы 

түсінгін қалыптастыруға негізделген [1]. 
- Бастауыш білімнен екінші сатыға көшу тек оқушылар үшін ғана емес, педагогтер үшін де өте 

маңызды болып саналады. Бастауыш мектептен негізгі мектепке көшу физикалық жетілуге, жетекші 
қызметтің ауысуына байланысты дағдарыстық кезеңнің басталуымен сәйкес келеді: Бұл кезеңдер:

- мұғалімдердің балалармен қарым-қатынас стилінің өзгеруі;
- бір кабинеттің орнына кабинеттік жүйенің пайда болуы;
- әр пән мұғалімдері тарапынан қойылатын талаптардың айырмашылығы;
- білім алушылардың жаңа мұғалімдерге бейімделуі.
Осындай жағдайда пән мазмұнын меңгеруде оқушылардың бастауыш білім беру деңгейінде 

алған тарихи білімдері, біліктері пәнді әрі қарай жүйелі меңгеруіне мүмкіндік береді.
Бастауыш сыныпта білім алушылар «Дүниетану» оқу пәні мазмұнында Ежелгі мәдениеттер мен 
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өркениеттер: ежелгі адамдар, сақтар, Томирис патшайымы, ежелгі заманның танымал тарихи ескерт-
кіштері және жәдігерлері туралы алғашқы мәліметтер; Қазақстан аумағындағы көне жазулар туралы 
түсінік; Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздермен танысу, оларды сипаттау; Қазақстан 
Елордасы – Астана қаласы тақырыптары туралы қарапайым түсінікпен танысады.

Білім алушылар негізгі орта білім беру деңгейінде тарихи кезеңдер бойынша жүйелі білім алады. 
Сонымен бастауыш білім беру деңгейінде басталған тарихи білім мазмұны негізгі орта білім беру 
деңгейінде хронологиялық реттілікпен жүйелі түрде 5-9-сыныптарда қарастырылады.

Бастауыш және негізгі орта білім беру деңгейінде тарихты оқыту мазмұнының сабақтастығы 
оқушыларды оқыту және дамыту процесін жетілдіруге мүмкіндік беретін нәтижелер алуға бағыт бе-
реді. Бұл сатыда мектеп мұғалімі бастауыш мектеп түлектерінің жалпы дамуындағы артықшылығына 
сүйене отырып, оқытудың екінші сатысындағы міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік алады. Бұл 
оқытуды құрудың дидактикалық ерекшеліктері қаншалықты сақталатынына байланысты. Сондықтан 
тарихты оқытудағы сабақтастықты оқу процесінде іске асыру мұғалім алдында тұрған маңызды мін-
деттердің бірі болып табылады. Бастауыш және негізгі орта білім беру бағдарламалары арасындағы 
дәйекті, логикалық және бірқалыпты байланыс оқушылардың келесі деңгейде табысты бейімде-
луімен сипатталады. 

Оқытудың осы бірінші сатысында тарихи ұғымдар мен түсініктер, оқиғалар, ел басқарған хандар 
мен билер, көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері, тарихи фактілер, яғни теориялық 
тұрғыдан жеңіл ақпараттарды біледі, сипаттайды, анықтайды және салыстыра алады. 

Білім алушылар үшін алғашқы сатыда танысқан мазмұнның нақты фактологиялық элементтері 
маңызды емес, өйткені жүйелі пәндік курс 

5-сыныптан басталады. Бұл ретте, балалардың оқу материалдарымен жұмыс істеу тәсілдерін қан-
шалықты жақсы меңгергені, мысалы, тарихи оқиғаларды, құбылыстарды сипаттай алатыны, оқиға-
ларды салыстыра білуі маңызды болып табылады. Осылайша, осы курстардың негізгі оқыту мақсаты 
қандай да бір мазмұндық элементтерді ерте зерделеу емес, жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын 
қалыптастыру, сонымен бірге тарих пәндерінде талап етілетін іс-әрекеттер болуы тиіс.

Сонымен «Дүниетану» және «Қазақстан тарихы» оқу пәндерін оқытудағы сабақтастық: оқытудың 
мазмұнын, әдістерін, нысандарын, құралдарын, педагогикалық іс-әрекеттер мен талаптарды жоспар-
лау, тұлғалық, пәндік нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті білім алушылардың меңгерген білімін, 
іскерліктері мен дағдыларын үздіксіз пайдалану және дамыту үшін жағдай жасаумен сипатталады.

Бұл білім алушының негізгі орта білім беру деңгейінде жаңа білімді жүйелі меңгеру қабілетін 
арттыруға мүмкіндік береді. 5-9-сыныптарда оқытылатын «Қазақстан тарихы» пәнінің білім мазмұ-
ны оқушыларда тарихи сананы, қазақстандық патриотизмді, өз елінің тарихына құрмет көрсетуге, 
ұлттық және жалпыадами құндылықтарды қалыптастыруға баулу, ойлау, коммуникативтік және зерт-
теу дағдыларын дамытуға негізделген. 

Пән мазмұны тарихи оқиғалар, фактілер, деректерді егжей-тегжейлі жаттанды оқуға емес, олар-
дың мәнін түсінуге, яғни тарихи концептілер негізінде тарихи ойлау дағдыларын дамытуға бағытта-
лады. Өйткені қазіргі кезеңде оқушылардың дұрыс таңдау жасай білу, дұрыс шешім қабылдау, қоғам 
өміріне жасампаздықпен қатысу, қоршаған ортаны объективті түрде көрсету қабілеттері ерекше 
маңызға ие. Бұл ретте оқушылардың бойында аталған қабілеттерін дамыту тарихи ойлау дағдыла-
рын қалыптастыру шеңберінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша білім мазмұнын құрайтын бөлімдер мен бөлімшелер келесі ұстанымдарға негіз-
делген:

– пән мазмұнын жобалау кезіндегі «шиыршық» принципі, бұл білім мен біліктерді тігінен, сон-
дай-ақ көлденеңінен біртіндеп кеңейту(дағдыларды тақырыптар және сыныптар бойынша күрде-
лендіру); «Шиыршық» принципі негізінде дағдыларды дамыту - оқушылардың тарихи ойлау дағды-
ларын сыныптан-сыныпқа қарай күрделендіре отырып, прогрессияны қамтамасыз етеді;

- тарихилық принцип - құбылыстарды олардың пайда болуы және дамуы, олардың нақты 
жағдайлармен байланысында қарау. Бұл принцип тарихи құбылыстардың пайда болу себептерін, 
түрлі кезеңдердегі сапалық өзгерістерін анықтап, диалектикалық даму барысында бұл құбылыс неге 
айналғанын түсінуге мүмкіндік береді;

-  ғылымилық принцип – оқыту бірліктерінің ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелеріне сәй-
кестігін анықтайды;

-  тарихи білім берудің әдіснамалық концепциясының қазіргі кездегі негізі түрлі әдіснамалық 
тәсілдерді (формациялық, өркениеттік, мәдение-тарихи және т.б.) қарама-қарсы қойып салыстыру-
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дан бас тарту; 
– тарихты  механикалық түрдегі фактілердің үйлесімі емес, нақты қоғамдық жүйелердің даму 

процесі ретінде қабылдау;
- тарихи оқиғалар  мен құбылыстарды уақыттық және кеңістіктік аспектілерде оқып үйрену;
- экономикалық, саяси, әлеуметтік тарих пен мәдениет тарихы бойынша материалдардың тең 

мөлшерде іріктелуі[2]. 
Аталған ұстанымдар бастауыш сыныптағы қарапайым тарихи түсініктерді білу, түсіну, сипаттау, 

анықтау, зерттеудің қарапайым әдістері арқылы білім алушылардың тарихи ойлау дағдыларын қа-
лыптастыруға бағытталады.

Мысалы бастауыш сыныпта білім алушыларда: Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау; 
көрнекі материалдар негізінде сақтардың өмір салтын сипаттау; дереккөздерді зерделеу арқылы 
Томирис туралы әңгімелеу; түрлі материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын анықтау; 
әл-Фарабидің ғылымның дамуына қосқан үлесі туралы әңгімелеу; тарихи мысалдар негізінде хан-
дар, батырлар мен билердің рөлін түсіндіру; тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелеу; 
Қазақстан астанасы туралы шығармашылық жұмыстарын таныстыру; Қазақстанның әлемдік сахна-
дағы рөлін анықтау сынды оқу мақсаттары арқылы тарихи түсінік қалыптасады.

Негізгі орта білім беру деңгейінде білім алушылардың тарихи ойлау дағдылары сыныптан-сыны-
пқа қарай күрделене отырып, тарихи сабақтастық негізінде зерттеу сұрақтары мен оқу мақсаттары 
арқылы дамиды. 

Сонымен білім алушылардың жоғарыда аталған оқу мақсаттары негізінде қалыптасқан тарихи 
ойлау дағдылары 5-9-сыныптарда мазмұндағы сабақтастықты сақтай отырып: 

Не себепті ботайлықтарды жылқыны алғашқы қолға үйретушілер деп атайды? Қандай тарихи 
дереккөздер сақтар туралы мәлімет береді? Тарихи деректерде Томиристің бейнесі қалай сипат-
талған? Қытай және араб деректері түркілер туралы қандай ақпарат береді? Әл-Фарабидің және 
басқа да ғалымдардың ортағасырлық ғылымның дамуына қосқан үлесін анықтауға арналған Әлем 
өркениетінің дамуына түрік мәдениеті қандай үлес қосты? Неліктен Қазақ хандығы Орталық Азия-
дағы алғашқы ұлттық мемлекет деп саналады? Неліктен А. Левшин Тәуке ханды «Дала Ликургі» деп 
атады? «Қазақстан Республикасының тәуелсіздік туралы» Конституциялық Заңының тарихи маңы-
зы қандай? Астананы көшіру неліктен ұтымды стратегиялық шешім болып табылды? Қазақстанның 
жаңа әлемдегі орны қандай? сынды зерттеу сұрақтары негізінде дамиды [3].

Тарих пәні бойынша әзірленген жаңартылған бағдарламаға қойылатын міндеті талап - сабақ ба-
рысында зерттеу жұмысын ұйымдастыру болып табылады. Сондықтан жалпы орта білім беру дең-
гейімен сабақтастыққа келетін болсақ, 10-11-сыныптарда білім алушылардың жоғары деңгей дағ-
дыларын дамытуға негізделген зерттеу жұмысы мен оқу мақсаттары қамтылған. Мысалы, «Әлемдік 
өркениет тарихындағы Ұлы Дала», «Дәстүрлі қазақ қоғамының этноәлеуметтік ұйымдасуы», «Қазақ 
мемлекеттілігінің эволюциясы», «Мәдениет және дәстүр – ұлттың генетикалық коды», «Әртүрлі та-
рихи кезеңдердегі Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктері», «Қазақстан этностары: тарихы 
мен тағдыры», «Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі», «Білім мен ғылымға үлес қосқан менің өл-
кемнің тұлғалары» [4].

Зерттеу жұмысы ретінде оқытушы мен оқушының белгілі бір тарихи проблеманы шешуді із-
деу бойынша ортақ шығармашылық үдерісін түсіну қажет. Осындай оқу үдерісін ұйымдастырудың 
күтілетін нәтижесі тарихи ойлау дағдыларын (болжамдарды ұсыну, зерттеу үшін сұрақтарды құра-
стыру, дереккөздерді талдау, әртүрлі көзқарастарды салыстыру, қорытындылар мен нәтижелерді 
қалыптастыру, жеке ұстанымды анықтау) қалыптастырумен сипатталады. Пән мазмұнында тарихи 
сабақтастықты сақтай отырып оқытуда зерттеу әдісі оқушыларға жекелеген  құбылыстар мен дерек-
тердің байланысын, сондай-ақ тұтас тарихи көріністі көруге мүмкіндік береді. 

Білім алушылардың тарихи ойлау дағдыларын қалыптастыру келесі тарихи концептілер негізінде 
жүзеге асырылады: өзгеріс пен сабақтастық (мысалы, қоғам белгілі бір тарихи кезеңде қаншалықты 
өзгерді); себеп пен салдар (мысалы, белгілі бір тарихи кезеңде саяси үдерістерге  қандай негізгі фак-
торлар әсер етеді); дәлел (мысалы, белгілі бір тарихи кезеңнің өнер құндылықтары нанымдар және 
технологиялар туралы нені айта алады), ұқсастық пен айырмашылық (мысалы, XIII-XV ғғ. Қазақстан 
аумағында мемлекеттердің саяси құрылымының ұқсастығы мен айырмашылығы неде); маңыздылық 
(мысалы, Қазақ хандығы құрылуының маңыздылығы неде); интерпретация (мысалы, әртүрлі зертте-
ушілер қандай да болмасын тарихи оқиғаны қалай сипаттайды).

Тарихи концептілер негізінде оқыту тарихи оқиғалардың мағыналары мен маңыздылығын, үдері-
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стер мен оқиғаларды «тез түсінуге» бағытталған, бұл өз кезегінде пәннің мағынасын терең түсінуге 
көмектеседі. Тарихи концептілерге сүйене отырып, тарихи материалдарды талдау жүзеге асырыла-
ды. Нәтижесінде, оқушылар тек қана пәндік материалды ғана емес, зерттеу үдірістері және дағдылар 
мен біліктермен байланысты комбинацияларды игереді (материалдарды жинау және реттеу әдістері, 
сұрақтарды құрастыру және дереккөздермен жұмыс жасау үдерісінде проблеманы қоя білу білік-
тілігі, сәйкестендіру әдістері мен дереккөздерді сыни бағалауы, зерттеу жоспарларын әзірлеу, мате-
риалдарды жинақтау және нәтижелерді тексеру). 

Сонымен қорыта келгенде пән мазмұнында сабақтастықты сақтау арқылы отандық тарихты 
зерделеу өткен тарихи оқиғаларды түсіну және оларды талдау негізінде қазіргі замандағы орнын 
анықтау, азаматтық ұстанымын қалыптастыру және оқиғалар мен құбылыстарға жеке көзқарасын 
білдіре отырып, олардың маңызы мен мәнін түсінуді қамтамасыз ететін жеке тұлғаның тарихи са-
насын қалыптастырумен сипатталады. «Қазақстан тарихы» пәні отандық тарихтың негізгі оқиғала-
ры мен процестерін оқыту негізінде тарихи санаға, азаматтылық пен отансүйгіштік қасиеттерге ие, 
тарихи білім мен дағдыларды оқу және қоғамдық іс-әрекеттерде тиімді және шығармашылықпен 
қолдана алатын тұлға қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Әдебиеттер тізімі: 
1. Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Дүниетану» пәнінен жаңартылған мазмұн-

дағы үлгілік оқу бағдарламасы.
2. Білім мазмұнын жаңарту аясында (5-9-сыныптарда) «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі тарихы» оқу пән-

дерін оқыту бойынша әдістемелік 
ұсынымдар,  – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2019. – 13 б.
3. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
4. Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарға арналған «Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт).

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА»
CONTINUITY IN THE CONTENT OF THE SUBJECT «HISTORY OF KAZAKHSTAN»

Аннотация. Мақалада білім беру деңгейлері бойынша «Қазақстан тарихы» пәні мазмұнындағы сабақта-
стықтың сақталуы мәселелері қарастырылған. Білім беру мазмұнындағы сабақтастықтың негізінде оқушылар-
дың тарихи ойлау дағдыларын дамыту жолдары көрсетілген. 

Түйін сөздер: білім беру деңгейі, білім беру мазмұны, тарихи ойлау дағдылары, сабақтастық. 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы сохранения преемственности в содержании предмета «Исто-

рия Казахстана» по уровням образования. На основе преемственности в содержании образования отражены 
пути развития у учащихся навыков исторического мышления.

Ключевые слова: уровни образования, содержания образования, навыки исторического мышления, при-
емственность.

Abstract. Тhe article deals with the issues of maintaining continuity in the content of the subject «History of 
Kazakhstan» at the education levels. On the basis of continuity in the content of education, the ways of developing 
students’ skills of historical thinking are reflected.

Keywords: education levels, content of education, skills of historical thinking, continuity.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА 
ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 
ТӘРБИЕ БЕРУ ЖОЛДАРЫ

Е.Т. Канаева

Рухани - адамгершілік құндылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның 
дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. Оқушыларды рухани - адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына 
жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі 
жас ұрпаққа - адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қа-
лыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.

Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә Назарбаев өз сөзінде: «Еліміздің  ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында, болашақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаз қолында»  деп  атап 
көрсетті. Еліміздегі барлық ұстаздардың қазіргі таңдағы мақсаты жаңа кезеңде жас  ұрпақты тәр-
биелеудегі актуалды мәселелерді тиімді шешілуін ұйымдастыру. Яғни жан-жақты жетілген, дүниесі 
бай, белгілі дәрежеде  ғылыми  білім жүйесін игерген және оны бағалай, талдай алатын, өзге  ха-
лықтардың тарихын, мәдениетін, тілін меңгерген, өздігінен  денсаулығын нығайтуға, адамгершілік 
қасиеттерін, эстетикалық тал-ғамын дамытуға ынтызар, өмірдің қилы кезеңдерінде  дербес еңбек 
ете алатын даяр ұрпақты тәрбиелеу.

Еліміздің болашағы - ұрпақ тәрбиесінде. Бүгінгі  таңда оқушыға әлемдік ғылым мен прогресс 
деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу мүм-
кіндігін жетілдіру, сонымен қатар әр адамның кәсіби біліктілігі мен  білімділігін, іскерлігін арттыру 
әділетті  қоғамның міндеті  болып табылады.

«Еліміздің болашақта қандай болатыны балаларымыздың  бойына өзіміз қандай тәрбиені 
сіңіретінімізге тікелей байланысты»,-дейді өз сөзінде тұңғыш елбасымыз Н.Ә.Назарбаев

Тәрбиелеп отырған жеткіншектеріміз еліміздің ертеңгі өмірінде, жеке тұлға болып қалыптасып, 
өмірден дұрыс жол таба білу үшін, дұрыс ой түйіп, өздігінен ой қабылдай білуге үйренуі қажет. Осы 
мәселені шешуде оқыту мазмұнындағы әдіс - тәсілдердің де озығын пайдаланған жөн. Әрбір сабақты 
тиімді ұйымдастырып, оқушылардың танымдық үрдістерін  арттыру бағытында, зерікпейтіндей етіп 
өткізу керек.

Қазақ тілі пәнін бастауыш сыныптарға бергендіктен, әдіс – тәсілдерімнің көбі ойын элемент-
терімен, суреттер және шығармашылық жұмыстармен байланысты болады. Сабақ барысында алған 
тәлім – тәрбиелерін практика жүзінде іске асыруға қатысты шығарашылық тапсырмалар бергенді 
жөн көремін.Себебі оқушыларым сабақ үстінде алған тәрбиелерін, ой  түйген білімдерін өз өмір-
лерінде қолдана білу керек деп ойлаймын. Жаңартылған білім беру аясында оқушыларыма сабақ 
барысында әр түрлі бөлімдерінде қолданылып жүрген әдіс – тәсілдеріммен бөліскем келеді. 

  Ең алдымен сабағымды бастамас бұрын, оқушылардың көңіл – күйлерін, сабаққа деген дайын-
дықтарын білу үшін әр түрлі тренингтер өткіземін.

 «Кемпірқосақ»  мақсаты: оқушылардың қимыл моторикасын дамыту, көңіл – күйлерін көтеру. 
Оқушыларға  ақ бетке салынған тұз және түрлі түсті бор беріледі. Кемпірқосақ түстеріне сай бормен 
тұзды бояйды. Әдемі әйнек ыдысқа барлық боялған түстерді жинап, әр түске бүгін сабаққа байланы-
сты сипаттама беремін.

Қызыл  - ұжымдықтың белгісі
Жасыл – белсенділіктің белгісі
Сары- көтеріңкі көңіл –күйдің белгісі
Көкшіл - ерекше күннің белгісі
Күлгін – достықтың белгісі
Сарғыш – еңбекқорлықтың белгісі
Көк  – шығармашылықтың белгісі
Яғни, балалар, біз бүгін көтеріңкі көңіл – күймен, белсенділік танытып, ұжым болып, топ болып, 

шығармашылық танытып жұмыстанамыз деген ойдамын. 
«Жан жылуы» жаттығуы. Қолдарынан ұстап бір-біріне төмендегі сөздерді хормен айтады.
Мен сенен жылу аламын (сол жағына қарайды)
Жүрегіме саламын (тура қарайды)



173

Досыма сыйлаймын (оңға қарайды)
Сәттілік тілеймін (тура қарайды).
«Тілектер» жаттығуы.
Оқушыларға сыныптастарының есімі жазылған жапырақтар таратылады. Жапырақта есімі жа-

зылған сыныптасына тілек жазу ұсынылады. Жазған соң жапырақшалар иесіне беріледі. Жазылған 
тілектер позитивті, жақсылыққа бағытталған болу керек

Оқушыларды сабақта топқа бөлу, топпен жұмыс түрлерін ұйымдастыру тиімді тәсіл деп ойлай-
мын. Оқушылар өз білімдерін, бір – бірімен тіл табыса алу мен келісе алулары топтық жұмыста көрі-
неді.  Топтық жұмыста білім төмен оқушылар өздерін жақсы жақтарынан көрсете алады. Олардың 
пәнге деген, сабақта тапсырма орындауға деген қызығушылықтары артады.

   Топқа бөлу әдістерім: 
1. «Пазл» әдісі (От, Су, Күн). Суреттердің қиындысын жинау
От - Қай кезде де, қандай жағдайда да от болып жанып, өз білімдерін насихаттай білетін жандар
Су- жандары жақсылықты сүйетін, көңілдері судай таза, жаңалықтарға жаны құмар жандар
Күн – Жанындағыларға жылу сыйлап жарқырап жүретін сәуле шашып белсенділікпен жұмыс 

жасайтын жандар
2. «Жалғасын тап». Сабақ тақырыбына сай мақал- мәтелдердің жалғасын тауып, топ құрылады.

Сабақ барысында қолданылып жүрген әдіс – тәсілдерім төмендегідей:

    

 

Әдіс - 
тәсілдер 

«Аяқталмаған 
мәтін» 

«Мейірімге толы 
үй» 

Рөлдік ойындар 

Шығармашылық 
жұмыс 

«Интеллект –
карта» әдісі 

«Коллаж әңгіме» 

«Жағдаяттар 
шешу» 

Сабақта оқушыларға өтіп жатырған сабақ тақырыптарына сай рухани – адамгершілік тәрбие 
беру үшін төмендегідей  түрлі тапсырмалар беріп жүрмін

«Мейірімге толы үй»  оқушылардың алдарына үйдің бөлшектері берілген. Сол бөлшектерге рет-
ретімен қажетті сөздерді жазып, Мейірімділік үйін құрастыру қажет. Жазған сөздерінің себебін ай-
тады. Сөздік қорларын мейірімділікке қатысты сөздермен толықтыру

«Адамгершілік ғаламшары» (фотоколлаж) Алдарыңызда берілген суреттерді пайдаланып, фото-
коллаж жасау қажет. Оқушылар адамгершілік тақырыбына қатысты суретер таңдап, себебін түсін-
діріп, ғаламшар тәріздес фотоколлаж жасайды. 

«Интеллект –карта» әдісі. Оқушылар жазған, салған суреттері бойынша сөйлеу дағдыларын да-
мытады. Белгілі бір тарау бойынша 

«Болады-болмайды» әдісі  (оқушылар шеңберге тұрады, мұғалім болатын нәрселерді айтқанда 
оқушылар қолдарын үш рет шапалақтайды, ал болмайтын нәрселерді айтқанда қолдарын бір рет 
шапалақтайды)

-Мейірімді болуға …. (болады),               Кешірімді болуға …. (болады),
 Қатыгез  болуға …. (болмайды),              Тәртіпті болуға …. (болады),
«Бинго» ойыны. Лотоға түскен сандарға байланысты тақырыпқа сай  сұрақтарға жауап беру.
«Жағдаяттарды шешу» Оқушылар жағдаяттарды шешіп, рөлдік ойындар ұйымдастырады.
1-жағдаят: Сен аулада ролик теуіп жүрдің, ал сенің досыңның ролигі жоқ, сенің әрекетің?
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2-жағдаят: Сенің алдыңнан бір құшақ газет-журнал көтерген хат тасушы апай  шықты , сен не 
істер едің?

3-жағдаят: Сенің  анаң ас дайындап жатыр, ал інің мазасызданып кетті,сенің әрекетің?
Формативті бағалау әдістері
 «Шоқ гүлдер» әдісі арқылы бағалайды. Оқушылар алдарында жатқан қағаздан жасалған гүлдер 

бойынша белгіленген критерийлерге сай бірін-бірі  бағалап, сыйлайды. 
«Қолмен белгі беру» әдісі. Мұғалім топ мүшелерінің түсіндіріп жату процесін кез-келген уақытта 

тоқтатып немесе айтып болғаннан кейін түсінгенін немесе түсінбегендерін сұрау. Бұл үшін ұстаз ал-
дын-ала оқушыларға қолмен белгі көрсетулерді үйретеді.

Мен түсініп отырмын_____ және түсіндіре аламын. (қолдын бас бармағы жоғары бағытталады)
Мен әлі түсінбей отырмын_____(қолдын бас бармағы жанына қарай жантаяды)
Мен түсінгеніме сенімді емеспін_____(қолды бұлғау)

Кері байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі ту-
ралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс сабақ барысында оқушылардың өз бетімен 
орындайтын тапсыр-маларының соңында жүргізіліп отыруы керек. Кері байланыс парағы арқылы 
оқушының үніне құлақ түріп, оқу мен оқытудағы кездесетін ке-дергілерді айқындап, келесі оқытуға 
бұдан да жақсырақ дайындалуына түрткі болады.

«Пікірлер, тілектер бәйтерегі». Көрсетілген шебер – сынып бойынша қатысушылардың пікірлері 
мен тілектерін жапырақ тәрізді стикерлерді бәтерек ағашына жапсыру.

«Таңдау», «Аяқталмаған сөйлем», «Бес саусақ» әдістері. Осы әдістерді өткізу барысында оқушы 
сабақтың қалай өткенін, өзіне қандай білім алғанын, өзінің сабақ барысында қалай жұмыстанғанын, 
түсінбеген жерлерін жазады.

Қорытынды
Рухани дүниесі бай, қажеттіліктері мен қызығушылықтары, талғамы, ой-өрісі кең адамдарды то-

лық қалыптасқан, мінезі тұрақты адам дейміз. Мінездің тұрақтылығы адамның рухани адамгершілік 
түсініктерінен туындайды. Ендеше, оқушыларды рухани-адамгершілік тәрбиесі арқылы толыққанды 
жетілген азамат етіп тәрбиелеу - қоғамымыздың басты мақсаты. Рухани адамгершілік тәрбиесінде 
мұғалім оқушыны тұлға ретінде танып біліп қана қоймай, оның дамуында кешегіні, бүгінгіні, бола-
шақты көре білуі қажет. Түйіндей келе, адамгершілік тәрбиесі - бұл адамның туғаннан басталатын 
және өмір бойы жалғасатын, адамдардың мінез-құлық нормаларын игеруіне бағытталған үздіксіз 
үрдіс. Оның мазмұны оқушының жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу шеңберінде дамиды. Сон-
дықтан оқу - тәрбие жұмысын ұйымдастыруда оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеру 
маңызды орын алмақ. 

Әр маман өзінің беретін пәнін, әр түрлі әдіс - тәсілдерді жетік білуі, оқушылармен тығыз қарым 
– қатынаста болуы қажет деп ойлаймын. Осы мәселелерді әрдайым сабақта, сабақтан тыс уақытта, 
белгілі бір мақсатта емес, әр түрлі жағдайда қолданып отыру, атқарған жұмысымыздың нәтижесін 
көрсетеді. «Ақпейіл және ықыласты жүрек адамды жетелеуі тиіс,сонда ғана оның еңбегі және табы-
стылығы ерекше мәнге ие болады. Адам болып дүниеге келу жеңіл, бірақ адам болу қиын»,- деген 
болатын ұлы Абай атамыз. Тәрбиенің маңыздылығы сондай, біздің болашақ  ұрпағымыз тәрбиеден 
ғана  рухани байлық алып, тәрбие арқылы  ғана  Адам болып қалыптасады. Сондықтан да әр сабағы-
мызды тәлім – тәрбие беріп өткізудің үлкен маңызы бар деп ойлаймын.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE LESSONS OF THE KAZAKH LANGUAGE

Аннотация. Бұл мақалада жаңартылған білім беру аясында  жалпыадамзаттық, рухани-адамгершіліктік 
өмір құндылықтарының мәнін түсінетін жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін оқытушыларға бел-
сенді әдіс-тәсілдер ұсынылған. 
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Түйін сөздер: жаңартылған білім мазмұны, бала тәрбиесі, рухани – адмгершілік тәрбие, әдіс – тәсілдер, 
қалыптастырушы бағалау, кері байланыс.

Аннотация. В статье даны активные способы формирования в рамках обновления содержания образова-
ния всесторонне развитого, понимающего общечеловеческие духовно-нравственные ценности жизни лично-
сти. 

Ключевые слова: обновление содержания образования, воспитание ребенка, духовно-нравственное вос-
питание, способы, формативное оценивание, обратная связь. 

Abstract. The article gives active ways of forming, within the framework of updating the content of a 
comprehensively developed education that understands the universal human spiritual and moral values of a 
person’s life.

Keywords: updating the content of education, raising a child, spiritual and moral education, methods, formative 
assessment, feedback.
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ЖАС ПЕДАГОГТЕРДІҢ 
КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ МЕН МОТИВАЦИЯСЫН 
ЖЕТІЛДІРУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Г.Н. Кулжанова, М.К. Жаныбек

Қазіргі экономикалық үдерістер үнемі жаңартылып, жетілдіріліп отырады, бұл өз кезегінде адам 
қызметінің барлық салаларына белгілі бір із қалдыруда. Қазіргі жағдайда елімізде орта білім беруді 
жаңарту процестері оқу мекемесінің педагогтарға жоғары талаптар қояды, олардан сананы, кәсі-
би ұстанымды, білімді, іскерлікті, тәжірибені, мемлекеттік стандартқа сәйкес оқыту тәсілдерін қайта 
бағдарлауды талап етеді.

Қазіргі педагогикалық зерттеулерде құзыреттілік екі позициядан анықталады:
- тұлғаның жеке басының қабілеті мен дайындығының сапасы;
- білімділік, білім, білік және қабілеттер (немесе жеке қасиеттер) жиынтығының деңгейі.
Жас педагогтың кәсіби маман ретінде қалыптасуының қазіргі тәжірибесі қоғамның сұраныстары 

мен педагогтің кәсіби құзыреттілік деңгейінің арасындағы айқын сәйкес еместігін көрсетеді. Осыған 
байланысты жас педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі өзекті болып отыр. 

Көптеген жас педагогтар өздерінің жеке мәселелері мен кәсібіндегі кездесетін қиындықтары-
на, жұмыстың ауырлығына байланысты қандай да бір дәрежеде жүйке күйзелістерін бастан өткеруі 
кездейсоқ емес. Мұндай жағдай жас педагог үшін өзін-өзі жетілдіруге, өздігінен білім алуға, өзінің 
кәсіби деңгейін арттыруға ұмтылу мәселелеріне көңіл бөлуге итермелейді.

Көптеген жас педагогтарда өздерінің кәсіби-педагогикалық мәдениетін арттыруға мақсат қойып, 
осы үдерісті табандылықпен аяғына дейін жеткізуге шыдамдары жетпейді. Педагогтардың көпшілігі 
арнайы ақпаратты өңдеу тәсілдерін меңгермеген, өз бетінше білім алу дағдысына ие емес. 

Жас педагогтарды кәсіби қолдаудың ең кең тараған түрі педагогикалық тәжірибе алмасу мек-
тебі болып табылады. Педагогикалық тәжірибе алмасу бойынша мектеп - бұл педагогтарға өздерінің 
бірегей тәжірибесімен бөлісуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ педагогтың кәсіби дамуы мен жетілуі-
не жағдай жасау үшін пікірлер алуға мүмкіндік беретін интерактивті алаң. Педагогикалық тәжірибе 
алмасу бойынша қызмет ететін мекемелер жалпы білім беретін мектептерде, бастауыш және орта 
кәсіптік білім беруде және жоғары мектепте бірлі-жарым жағдайларда ауқымды іске асырылады.

Педагогикалық қызмет барысында мұғалімнің біліктілігі жетекші рөл атқарады. Біліктілік деңгей-
іне кәсіби қызмет процесінің сипаттамасы да, оның нәтижелерінің сапасы да айтарлықтай дәрежеге 
байланысты. Кәсіби біліктілік кәсіптік білімді, кәсіби тәжірибені, мотивацияны, кәсіби құзыреттілікті 
және басқа да кәсіби сипаттамаларды қамтитын интегралдық білім болып табылады.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында «базалық құзы-
рет» ұғымы қолданылып келеді. Бұл құзыреттіліктер – өмірдегі мәселелер мен жағдаяттарды шешу-
де іс-әрекеттің сапалы, табысты өтуін қамтамасыз ететін жеке тәжірибеге енген, білім, білік, дағды, 
қабілеттің жинағы немесе әмбебап жүйесі. Сондықтан осы тұрғыдағы жоғары кәсіби білім беру ба-
залық құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Құзырет білім, білік, шығармашылық әре-
кеттің қорытындысына сүйеніп, төмендегідей негізгі белгілерімен ерекшеленеді:

- көп қызметті күнделікті, кәсіби және әлеуметтік өмірде кездескен кез келген жағдайдан шыға 
алады және кез келген мақсатты және міндетті шеше алады; 

- метапәнділік және пәнаралық – бұл түрлі жағдайда қолданылады; 
- зияттық дамуды, яғни дерексіз ойлауды, рефлексия, өзінің жеке ұстанымын анықтай алуды, 

өзінөзі бағалауды, сын тұрғысынан ойлауды талап етеді; 
- көпқырлылығы – түрлі ақыл-ой үдерісін, зиятты біліктілікті, ақыл-ойды қажет етеді.[1, б. 28]
Кәсіби құзыреттілік - кәсіпқой қызметтің кіші жүйесінің басты когнитивті компоненті, сонымен 

қатар, жоғары өнімділікті, кәсіби қызметті орындауға мүмкіндік беретін сала және кеңейтілген білім 
жүйесін шешетін мәселелер шеңбері болып табылады

А.А.Деркач бастаған ғалымдар тобы жас педагогтың іскерлігі мен дағдысын қалыптасмтыру үшін, 
шеберлігін дамыту үшін жаңашылдықтың қажеттігін қолдайды. Өз зерттеулерінде, ол: «Достиже-
ние профессионализма молодым учителем немыслимо без новаторского подхода, который может 
проявляться в освоении новых эффективных алгоритмов и способов выполнения деятельности, в 
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нетривиальном решении профессиональных задач посредством «приращения» профессиональной 
компетентности. Только направленность на созидание позволит молодому учителю «получить каче-
ственно новые результаты; осуществлять прорыв в новые области профессиональной деятельно-
сти»» [1, с. 92] – деген пікір берген.

Жас педагогтардың біліктілік сипаттамасын, оның кәсіби қызметінің ерекшеліктерін ескере оты-
рып, оларға келесі біліктер қажет:

- кәсіби қызметтің негізгі бағыттарын іске асыра білу;
- кәсіби міндеттерді тұжырымдау және шешу;
- жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді әдістер мен құралдарды таңдауды жүзеге 

асыру;
- субъектілердің бірлескен қызметін және тұлғааралық өзара іс-қимылын ұйымдастыра білу;
- білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін басқара білу.
- кәсіби педагогикалық қызметімен қатар –ұйымдастырушылық, коммуникативтік, психодиагно-

стикалық, қақтығыстарды шеше білу, психологиялық-педагогикалық бағыттағы қызметті жоспарлай 
білу, қолайлы психологиялық климат жасай білу.

Жас мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту көптеген факторларға байланысты. Оларға 
тоқталатын болсақ:

- кәсіби қызмет тәжірибесі;
- педагог-психологтың кәсіби ұстанымы;
- оның кәсіби қызметінің жеке стилі;
- әкімшілікпен, педагогикалық ұжыммен өзара әрекеттесу;
- білім алушы ата-аналар;
- біліктілікті арттыру мүмкіндіктері;
- маманның өз кәсіби білімі мен практикалық дағдыларын жетілдіруге мотивациясы.
Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы мұғалімнің рөлі айтарлықтай өзгеретінін ескере 

отырып, олардың атқаратын функционалдық міндеттері де өзгеретінін айтуға болады. Осыған орай, 
кәсіби-педагогикалық қызметте дәстүрлі функциялармен қатар әлеуметтік-мәдени факторларға 
негізделген және кез келген мамандық мұғалімдері жүзеге асыратын жаңа функциялар жиынтығы 
бөлінеді.

Білім беруді жаңғыртудың қазіргі кезеңінде әрбір мектеп мұғалімі, оның ішінде жас мұғалім-
дердің шешуіне бағытталған ерекше маңызды болып табылатын қызметтерін келесі топтарға бөліп 
қарауға болады:

1. оқушының белгілі бір пән бойынша білімін жетілдіру мақсатында оның жеке білім беру 
бағдарын құру; 

2. оқушының білім алуына жағдай жасау; 
3. білім беру үдерісінің басқа субъектілерімен өзара қарым-қатынасқа түсу;
4. білім беру ортасын құру және; 
5. білімін жобалау және жүзеге асыру арқылы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
Кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктердің келесідей болып жіктеледі:
- педагог іскерлігі мен дағдалырының даму барысында кәсіби міндеттерді шешумен байланы-

сты әлеуметтік-психологиялық құзыреттілік;
- педагогикалық қарым-қатынастың табысты дәрежесін және білім беру үдерісінің субъек-

тілерімен өзара әрекеттерін анықтайтын кәсіби-коммуникативтік құзыреттілік;
- жеке тұлғаның психологиялық және психофизиологиялық танымдары арқылы жеке ерек-

шеліктерін өрістетуге, педагогика негіздерін білуге бағытталған психологиялық және педагогикалық 
дайындығын қамтитын жалпы педагогикалық құзыреттілік;

- оқытылатын пән саласындағы білімді, оны оқыту әдістемесін пәндік құзыреттілік;
- басқарушылық құзыреттілік, яғни педагогикалық талдау жүргізу, мақсат қою, қызметті 

жоспарлау және ұйымдастыру іскерліктерін меңгеру;
- рефлексивті құзыреттілік, яғни өз педагогикалық қызметінің үрдісі мен нәтижесін көре білу;
- АКТ саласында жұмыс істей алуға байланысты ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік;
- педагогты экспериментатор ретінде сипаттайтын инновациялық қызмет саласындағы құзы-

реттілік;
- креативті құзыреттілік, яғни мұғалімнің іс-әрекетін шығармашылық, зерттеу деңгейіне шыға-

ра білу.
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ХХІ ғасырда кәсіби-бағдарлы медиабілім беру жолында келесі міндеттерді шешу көзделіп отыр. 
Кәсіби-бағдарлы медиабілім дегеніміз тек компьютермен жұмыс істей білу емес, кез-келген ақпарат 
көзін- анықтамаларды, сөздіктерді, энциклопедияларды, теледидар бағдарламаларын, т.б. дұрыс пай-
далананып, қажеттісін іске жарату, ой түю, ойын саралау деген сөз. Заман талабына сай 12 жылдық 
орта білім беру мазмұны Стандартпен анықталатын келесідей түйінді құзыреттіліктер ретіндегі білім 
беру нәтижелеріне әрбір білім алушының қол жеткізуіне бағытталған: «проблемалардың шешімін 
табу; ақпараттық құзыреттілік ;коммуникативтік құзыреттілік. Құзыреттілік – оқушылардың іс -әре-
кеттің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі деп Қазақстан Республикасы Жал-
пыға міндетті мемлекеттік стандартында анықтама берілген. [ 3, 20- 21 б.]

Мұнда педагогты меңгеруі тиіс кейбір құзыреттер ғана келтірілген. Педагог осы құзыреттілікке 
ие болу үшін оларға өзінің мотивациясын, жалпы адамзаттық және арнайы мәдениетін арттыру және 
одан әрі дамыту мен оқыту үшін ғылыми-әдістемелік қарым-қатынасты мұқият ұйымдастыру қажет-
тілігін ұғыну талап етіледі.

Педагогтердің, әсіресе жастардың кәсіби мотивациялануы мәселесін, ең алдымен, бүгінгі таңда 
қоғамда болып жатқан білім берудегі модернизациялық үдерістер мен әлеуметтік-экономикалық 
трансформациялармен байланысты, бұл қазіргі заманғы педагогтың еңбек нарығында бәсекеге қа-
білеттілігін қамтамасыз ететін үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бастамашылық етеді. Сонымен 
қатар, білім берудің құзыреттілік парадигмасының инновациялық ұстанымдары ересектердің білім 
беру процесін сапалы жаңа педагогикалық басқару қажеттілігін талап етеді.

Жоғарыда айтылғандардың өзектілігі педагогтардың, әсіресе жастардың кәсіби мотивациялануы 
мемлекеттік кадр саясатының негізгі және басым мәселелерінің бірі және тиісінше жаңа нәтиже-
лерге және білім берудің жаңа сапасына қол жеткізудің негізгі шарты болып табылатындығымен 
расталады.

Мұғалімнің жұмысқа деген ең күшті құлшынысын, яғни мотивациясын тек оқушы ғана қалыпта-
стыра алады. Ал оқушының өз мотивтері теңдестіру мен көлеңкелі қарым-қатынасты жоюға қабілетті, 
сондай-ақ автоматты жүйелік режимде сыртқы мәжбүрлеу әдістерінсіз айналып шыға алатын әлеу-
меттік тәртіпті қалыптастырады. Мұғалімдердің білім беру қызметіне деген мотивациясын қалыпта-
стыру білім беру жүйесінің социумға шығуының қарапайым нақты формаларын талап етеді. 

Қазіргі психологиялық-педагогикалық ғылымдағы мотивация проблемасын бағалау, ең алдымен, 
адамды белсендендіру көздерін, оның қызметіне, мінез-құлқына итермелейтін күштерді талдаумен, 
адамды қызметке не итермелейді, ол оны «не үшін» жүзеге асырады деген сұраққа жауап іздеумен 
байланысты. Бұл мотивациялық құрылымдардың табиғатын педагогикалық қызметтің барлық бағыт-
тары үшін, оның ішінде оның негізгі процедурасын жобалауды айқындаушы етеді.

Кез келген адам қызметінің ықтимал мотивациясының құрылым компоненттері әр түрлі негіздер 
бойынша бөлінуі мүмкін. Б. И. Додонов атап өткендей, қызметке деген барлық ұмтылыстарды төрт 
мотивациялық факторларға жатқызуға болады:

1) қызмет процесінен ләззат алу;
2) қызметтің қанағаттанарлық нәтижесін шығару;
3) қызмет үшін сыйақы алу;
4) жазалаудың депривациясы (қашу) [4].
Мотивация тұлға қалыптасуының барлық негізгі құрылымын анықтайды: бағыттылық, мінез, эмо-

ция, қабілет, қызмет, психологиялық үрдіс. Ол тек бір қызметпен ғана тоқтап тұрмайды, басқа да жеке 
қырлармен тығыз байланысты. Сондықтан да, мотивацияны білу тек психологиялық аспект негізіндегі 
аясымен ғана шектелмейді, әлеуметтік және философиялық тараптарды да қамтиды. Философиялық 
аспект жеке қабілетті реттейтін, «механизмдер» құралы болып анықталады. Философиялық және 
әлеуметтік талдау аспектісі бір-бірімен ажырамастай байланысты. Ол әлеуметтік қатынас үрдісінде 
адамдардың мотив тәртібімен түсіндіріледі. Бұл қарымқатынас әлеуметтік қатынас деңгейімен ғана 
емес, қызметтің нәтижесімен анықталады. Философия және әлеуметтік аспект негізінде талдау әле-
уметтік – психологиялық аспект мәселелерін бөлу мүмкіндігін көрсетеді. Ол психологиялық және 
мотивация негіздерін жеке ашуды көздейді. Философиялық талдау аспектісі методологиялық талдау 
болып әлеуметтік-психологиялық мәселерін оның қызығушылықтарын, қажеттілігін және қоғамдық 
талаптарын жекелей білуге үйретеді [101].

Сонымен, педагогтардың кәсіби мотивациясын қалыптастыру арқылы, олардың:
- қоғам өмірінің ерекше белгілеріне, материалдық және рухани құндылықтарына деген көзқара-

сы анықталады;



179

- педагогикалық қызмеетке деген ынтасы оянып, білім беру үдерісіне белсенді араласып, іскер-
лігі мен дағдысы қалыптасады;

- оқушылардың ынтасына әсер ете отырып, олардың оқу-тәрбие үдерісіне деген қызығушылығы-
на бағытталған мотивациясының қалыптасып, дамуына әсер етеді;

- кәсіби құзыреттілігінің қалыптасып, дамуына әсер етеді;
- өзіндік білім алу, жетілу, даму сияқты үдерістерге мән беріп, осы бағытта қызмет атқарады және 

т.б.
Орта білім беру саласындағы педагогтардың кәсіби қызметінің мотивациясын дамыту үшін педа-

гогтердің кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруға, педагогикалық қызметті әдістемелік сүйемелдеуді 
дараландыру мен саралауда, педагогтердің кәсіби жетістіктердің өзін-өзі мониторингілеу тәсілдерін 
меңгеруде, педагогтың ғылыми-зерттеу жұмысына жағдай жасауда және т. б. оң мотивін дамыту 
маңызды.

Осылайша, орта білім беру саласындағы педагогтарды ынталандыру жүйесі мынадай компонент-
терді қамтиды: материалдық ақшалай ынталандыру, материалдық емес ақшалай ынталандыру, еңбек 
жағдайлары, ұйымдастырушылық мәдениет, еңбек функцияларын орындауды ұйымдастыру деңгейі, 
инновациялық қызметті ынталандыру, кәсіби мотивация және т. б.

Мектеп педагогтарының білім беру және педагогикалық міндеттерді шешуге кәсіби даярлығын, 
кадрлардың сапалық және сандық құрамын талдау:

- ұзақ уақыт бойы мұғалімдердің тұрақты құрамын сақтауын;
- кадрлармен толық толықтырылуын ;
- жоғары біліктілік деңгейімен;
- педагогикалық құзыреттілік деңгейін жүйелі түрде көтерумен сипатталады.
Бұл көрсеткіштер педагогикалық ұжымның кәсіби құзыреттілігінің жоғары деңгейін көрсетеді.
Жас мұғалімдер – біраз уақытта мұғалімдер корпусының өзегі болатын педагогтар. Бұл мұғалім-

дер қауымына деген қызығушылық әрқашан тәжірибелі мамандар тарапынан да, зерттеушілер мен 
ғылыми қауымдастық тарапынан да туындап отырады. Білім беру жүйесінің жұмысы жеке және топ-
тық факторларға байланысты. Сондықтан мұғалімдерді зерттеу шеңберінде салыстырмалы түрде 
оңай бағалайтын (білімі, жұмыс өтілі, біліктілігі, сабақ беру пәні мен әдістемесін білу) және өлшеуге 
қиын болатын (қондырғылар, жұмысқа қанағаттанушылық, мотивация, жеке ерекшеліктері және т.б.) 
педагогтардың көптеген сипаттамаларын талдау қажет.

Жас мұғалімдердің мотивациясын жетілдіру арқылы оларды өз кәсібіндегі дағдылары мен әскер-
ліктерін қалыптастырып, дамыту мақсатында жүзеге асырылатын бірнеше бағыттарды атасақ, олар: 

- мектепке бейімделу; 
- кәсіби құзыреттілік; 
- кәсіби даму бағыттары; 
- жеке тұлғалық сипаттамалар. 
Мұғалімнің мектептегі жұмыс жағдайына бейімделуі туралы отандық және шетелдік зертте-

ушілері оның маңыздылығын аша отырып, мансапты дамытудың ерте кезеңдерінде жас мұғалім-
дерді кәсіби қолдаудың ең тиімді нысаны ретінде тәлімгерлік жүйесін көрсетеді. 

Қорытындылай келе, жас педагогтардың кәсіби құзыреттіліктері мен мотивацияларын қалып-
тастырып, жетілдіру үдерісі педагогикалық ЖОО-дарынан бастау алып, білім беру мекемелерінде 
жалғасады. Осыған орай, жас мұғалімдердің өз мамандығына, өзіндік дамуына, білімінң жан-жақты 
жетілдіруіне, біліктілігін көтеруіне, кәсіби құзыреттілігін дамытуға деген мотивациясын жетілдірумен 
тығыз байланысты екені белгілі болды. сол себепті де, жас маманның педагогикалық құзыреттілігін, 
әскерлігі мен дағдысын, шеберлігін дамыту үшін, алдымен оның кәсіби мотивациясына ерекше көңіл 
бөлу қажет демекпіз.
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ЗНАЧЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ

THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE AND MOTIVATION OF YOUNG 
TEACHERS

Аннотация. Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асырушы мамандардың негізгі буыны – мұғалім болып 
табылады. Оқушыларға білім беруші және тәрбиелеуші тәжірибелі мұғалімдер сияқты, жас педагогтардың да 
ұжымда орны ерекше. Жас мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктері мен мотивацияларын қалыптастырып, дамы-
ту мақсатында ұжым жағынан жан-жақты қолдау көрсетілуі қажет. Жас мамандардың әскерлігі мен дағдыла-
рын, білімі мен білігін жетілдіру мәселелері кез-келген отандық және шетелдік мектептердің негізгі мәселесі 
болып табылады.

Түйін сөздер: жас педагог, құзыреттілік, мотивация, біліктілік, мектеп.
Аннотация. Основным звеном в учебном процессе в школе является учитель. Особое место в команде 

занимают молодые учителя, а также опытные учителя, которые преподают и воспитывают учеников. Для фор-
мирования и развития профессиональных компетенций и мотивации молодых преподавателей необходимо 
обеспечить всестороннюю поддержку команды. Вопросы совершенствования военных и навыков, знаний и 
навыков молодых специалистов являются основной проблемой любой отечественной и зарубежной школы.

Ключевые слова: молодой учитель, компетентность, мотивация, квалификация, школа
Abstract. The main link in the educational process at school is the teacher. Young teachers have a special place 

in the team, as well as experienced teachers who teach and educate students. In order to form and develop the 
professional competencies and motivations of young teachers, it is necessary to provide comprehensive support 
from the team. The issues of improving the military and skills, knowledge and skills of young professionals are the 
main problem of any domestic and foreign schools.

Keywords: young teacher, competence, motivation, qualification, school.
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ОҚУ  САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ – 
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ НЕГІЗІ

Қ.Е. Кунева 

Бүгінгі педагогикалық инновацияда оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру – 
жаңартылған білім мазмұнының негізі болып табылады. Заман талабына қарай тұлғаның тек білімді 
болуы жеткіліксіз. Сондықтан да оқушылардың оқу сауаттылығының деңгейін көтеру мәселесі оқу  
мен оқытудың ажырамас маңызды бөлігі болып отыр.   

Жаңартылған білім мазмұнының бүкіл жүйесі функционалдық сауаттылық ұғымымен байланысты 
десек артық айтқандық емес. Бүгінгі ұрпақ бойында күнделікті өмірлік жағдайларда қолданатын 
тәжірибені қалыптастыру, оқушының қарым-қабілетін өзінің ортасымен, қоғаммен қарым-
қатынасының, өзін және өзгені танып білу құралына айналдыру – қазіргі мектеп алдында тұрған 
басты мәселе болуда. Осыған орай білім саласында қоғамның дамуына байланысты сауаттылық 
ұғымының мәні тарихи тұрғыдан өзгерген, тұлғаға қойылатын талаптарда оқу, жазу, санай білу 
қабілеттерінен гөрі белгілі бір қоғамда өмір сүруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын игеру, 
яғни функционалдық сауаттылыққа жету талаптары басымдылыққа ие болып отыр. Бұл талаптарды 
заманауи тұрғыда білім беру жүйесін өзгертусіз жүзеге асыру мүмкін емес. 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқу бағдарламалары құрылымының пәнаралық 
байланысқа негізделуі, шиыршық  қағидатпен берілуі, яғни әртүрлі пәндер бойынша ұқсас 
тақырыптардың кіріктірілуі арқылы құрылуы да оқу сауаттылығын дамытуға жасалған жақсы 
мүмкіндік. [1] Қазақ тілі мен әдебиеті  пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 
оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Сондықтан мұғалімдер 
пәндік мазмұнды меңгерту барысында шынайы өмірлік жағдаяттарға негізделген қолайлы білім 
беру ортасын құра отырып оқушылардың оқу сауаттылығын дамытуға баса назар аударуы тиіс. 

Әлемдік контексте де оқу сауаттылығы қазіргі қоғам өміріне дайындаудың негізгі параметрлерінің 
бірі ретінде қарастырылады. Осы орайда Қазақстанның PISA халықаралық зерттеуіне қатысуы 
біздің оқушыларымыздың дайындық деңгейлерін әлемнің басқа елдері оқушыларының дайындық 
деңгейімен салыстыруға, функционалдық сауаттылық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. 
[2] Оқушылардың алған білімдері мен дағдыларын түрлі өмірлік жағдайларда қолдана білу 
машықтарын, нақты бір оқу пәндерімен тікелей байланысты емес мәселелерді шешу біліктіліктерін 
бағалауға бағытталған PISA тапсырмаларының үлгілерін негізге ала отырып жасалатын жұмыстарды 
оқу сауаттылығын дамытуға бағыттау қажет. 

Оқу сауаттылығын қалыптастыру бағытында жұмыс жасау үдерісінде оқушының күнделікті 
өмірде кездесетін маңызды өмірлік шешімдерді дұрыс қабылдауына қажетті келесі дағдылар 
жиынтығын дамытудың маңызы зор: 

• әртүрлі типтегі мәтіндерді (ақпараттық, қолданбалы сипаттағы, әдеби т.б.) оқу немесе тыңдау 
арқылы ақпараттарды түсіну, дұрыс қабылдау; 

• түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты ала білу; 
• бұқаралық ақпарат құралдары мен ғаламтор ақпараттарын қажеттілігіне қарай пайдалана білу 

және сыни тұрғыдан бағалай алу; 
• дереккөздерге сүйене отырып шешімдер қабылдау, ақпараттарды сілтеме ретінде қолдану; 
• кесте, диаграмма, сурет, сызба, шартты белгілер түрінде берілген мәтіндерді түсініп оқып, 

қажеттілігіне қарай өз мәтіндерін құрастыруда қолдана білу;
• мәтінмен жұмыс істеуде түрлі оқу стратегияларын меңгеру. 
Қазіргі әлемде сауаттылық ұғымы әртүрлі мәтіндерді түсінумен тығыз байланыста қарастырылады. 

Сондықтан оқушыларды оқу сауаттылығы арқылы өмірге дайындау үшін бірінші кезекте оларды 
дәстүрлі мәтін түрлерінен басқа да мәтіндермен жұмыс істеуге үйрету керек. PISA халықаралық 
емтиханының тапсырмаларының үлгісінде тұтас мәтіндермен қатар аралас және графикалық 
мәтіндер кеңінен қолданылады. Тұтас емес мәтін түрлері (графикалық мәтіндер) ретінде түрлі 
графиктер, диаграммалар, сызбалар, кестелер мен географиялық карталар, билет түрлері, көліктердің 
қозғалыс кестесі сияқты күнделікті жиі қолданылатын дереккөздерді алуға болады. Мәтіннің түрі 
ғана емес, мазмұнының да функционалды сауаттылықты дамытатын өмірлік тақырыптарға арналуы 
өте маңызды. Мысалы, келесі мазмұндағы мәтіндер бойынша тапсырмаларды орындау оқушылар 
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үшін де қызықты болары сөзсіз: 
- түрлі мемлекеттік ұйымдар немесе жастар орталықтарына жұмысқа орналасу үшін ақпарат 

іздеу;
- электронды сауалнамалар, түрлі ресми құжаттарды толтыру;
- көліктердің қозғалыс кестесін қолдану, жол жүру билеттерін сатып алу;
- демалыс және саяхаттар туралы ақпараттар жинау; 
- ауа райы туралы сайттарды қолдану;
- географиялық карталарды қолдану;
- ас мәзірлерін, түрлі нұсқаулықтарды пайдалану;
- фильмдер, кітаптар, музыкалық шығармалар туралы ақпараттарды іздеу, талқылау, бағалау;
- ғаламтор дүкендері қызметтерін пайдалану және т.б. [1]
Оқылым дағдысы – тұлғаның толыққанды қарым-қатынас жасауы мен дамуы, қажетті және 

әлеуметтік ортада өмір сүруі үшін маңызды дағды. Себебі көптеген ғылыми зерттеулерде адамдардың 
өмір бойы оқу дағдысын қолданатындығы  дәлелденген. Сол себепті де оқылым дағдысы бойынша 
жүргізілетін жұмыстарға тың өзгерістер қажет. Әрине, тілді меңгертуші мамандарға мәтінмен 
жұмыстың маңыздылығы мен тиімділігі жайлы ұғындырудың қажеті жоқ, бұған олардың көздері 
әлдеқашан жеткен. Алайда, көптеген мұғалімдер оқу сауаттылығын дамыту барысында мәтін түрлерін 
таңдау, мәтінді бейімдеу, тапсырмалар құрастыруда оқушыға бағдарланған әдістерді пайдалану, 
жоғары танымдық қажеттілікпен өзара байланысты дағдыларды тексеретін тапсырмалар құру 
кезінде қолдауды қажет ететіні күнделікті тәжірибе кезінде жиі байқалады. Осыған байланысты 
оқушылардың оқу сауаттылығын дамытудағы маңызды кезең –мәтінді дұрыс таңдауға ерекше көңіл 
бөлу қажет.

Кіріктірілген оқу бағдарламасы бойынша мұғалім оқушыға оқулықта ұсынылған материалды 
ғана емес, әдеби шығармаларға қоса, мақалалар, электронды хаттар, блогтар, статистикалар, кесте, 
графикалық ақпараттарды, хабарландыру, шолу, жарнама, нұсқаулық, меню, этикеткалар мен түрлі 
нұскаулықтарды мәтін ретінде ұсынып,  оқыта алады. Мақалалар, электронды хаттар, блогтар, 
статистикалар, кесте, график, хабарландыру, шолу, жарнама, нұсқаулық, меню, этикеткалар мәтін 
болатын болса, «оларды  қалай таңдаймыз, қандай параметрлермен өлшейміз, мәтінді сыныпқа 
әкелмес бұрын «нені ескереміз, қандай белгілеріне қараймыз?» деген сауалдар көп туындайды. 
Мәтінді таңдау кездейсоқтыққа бағытталмай,  ұзақ та терең ойлауды қажет ететін үдеріс болу керек. 
Егер мұғалім мәтінді оқушыға өтімді болатындай іріктесе, оқушылардың бар назары осы таңдалған 
мәтінге ауады, бұл өз кезегінде мәтіндегі тілдік құрылымдарды қабылдауға, сөздерді жадында 
сақтауға, терең түсінуге әкеледі. Демек, оқу сауаттылығын дамытудағы алғашқы  қадам мәтіндерді 
дұрыс таңдау болып отырғандықтан, келесі мәселелер ескерілуі қажет:

- мазмұны үнемі қандай да бір моральдық түйінге әкелетін немесе танымдық бағыттағы 
бірсарынды ақпараттық мазмұндағы мәтіндерге қарағанда күнделікті өмірге байланысты түрлі 
жағдаяттарға негізделген (қоғамдық, жеке, білім, кәсіби (театр, өнер)) мәтіндерді таңдау нәтиже 
береді;

- мәтін мазмұны баланың жас ерекшелігіне сай болып, психологиясына кері әсер етпеуі тиіс;
- балаға теріс тәрбие беретін (мысалы, түрлі субмәдениеттерді насихаттау, теріс ағымдағы 

діни ағымдарды дәріптеу т.б.) мәтіндерді таңдамаған дұрыс;
- мәтін таңдауда  бала қызығушылығын да ескеру қажет, мысалы сіз оқушының отбасына, 

таныстарына, өзіне әсер еткен ағымдағы әлеуметтік жағдаят туралы алсаңыз, оларға мәтін 
қызықтырақ болады;

- үнемі бір стильді қолданғаннан гөрі әртүрлі стильдегі мәтіндерді ауыстырып қолдану 
пайдалырақ;

- егер графикалық (аралас немесе тұтас емес) мәтін түрін таңдасаңыз иллюстрациялар анық 
және мәтінге сай болуы ескерілуі қажет;

- мәтін күрделілігі сынып, оқушы деңгейіне сай болғаны дұрыс. [3]
Дұрыс таңдалған мәтінмен жұмыс жасағанда келесі кезекте мәтінді мақсатты түрде дұрыс оқуды 

жүйелі жоспарлау қажет. Себебі, оқылым бойынша орындалатын тапсырмалардың сапасы мәтінді 
түсіну деңгейіне тығыз байланысты екенін бәріміз білеміз. Оқушыларға мәтінді оқуды ұсынғанда 
бірден тапсырма мазмұнын қамтитын оқу түріне бағыттау қажет. Осы орайда оқу дағдысының келесі 
түрлері тәжірибеде сәтті қолданылып жүр. 

Мазмұнын түсіну үшін оқу немесе көз жүгіртіп оқу (skimming) – бұл оқу түрін мәтіндегі жалпы 
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идеяны түсіну үшін тез оқып шығу қажет болғанда қолдануға болады [2].
Нақты ақпараттарды табу үшін оқу – мәтін ішіндегі ақпараттарды тауып алу үшін оқу, яғни ол 

үшін тұтас мәтінді түсініп оқу, мазмұнын білу маңызды емес. Мысалы, мәтіннен қажет пайыздық 
көрсеткіштерді, жылдарды немесе қажетті сөздерді тауып алу мақсаты көзделгенде қолданылады.

Детальді түрде оқу – әрбір сөздің мағынасын түсіну үшін мәтінді сөзбе-сөз оқу. Мысалы, 
келісімшарттағы талаптарды немесе нұсқауларды түсіну үшін әр сөзге терең мән бере отырып 
оқимыз.

Сөз мағынасын мәнмәтіннен ажырату – мәтін ішіндегі таныс емес сөздің мағынасын түсіну 
(болжау) үшін, оның айналасындағы сөздер мен сөйлемге назар аудару. Бұл  оқу түрі жекелеген 
сөздердің мағынасын анықтау мақсатында қолданылады. [4]

Мәтін құрылымын түсініп оқу – мәтін құрылымының ұйымдастырылуын түсіну. Мысалы, кіріспе 
бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерге байланысты тапсырмалар берілгенде әр бөлімді ажырата 
отырып оқу көзделеді. 

Мәтін түрлерін ажырата отырып оқу – әр мәтіннің өзіне тән ерекшелігін, ұйымдастырылуын, стилін 
ажырата білу. Мәтін түрлері: хат, мақала, жарнама, әңгімелер, поэма, құттықтау қағазы, ақпараттық 
брошюра, үнпарақ (листовка), хабарландыру, т.б. Мұндай оқу түрін мәтіндерге салыстырмалы талдау 
жасағанда немесе сын-пікір жазу сияқты ғылыми бағыттағы тапсырмаларды орындату мақсатында 
қолдануға болады. 

Мәтін бойынша берілетін тапсырмаларды дұрыс құрастырудың да оқу сауаттылығын дұрыс 
қалыптастыру үшін маңызы зор. Тапсырмалар орындаған кезде оқушы білу мен түсіну деңгейінде 
ғана қалып қойса, оқу сауаттылығын тиісті деңгейге жеткізу мүмкін емес. Оқылым тапсырмаларын 
жоспарлағанда оқушының өз білімін қолдануына, ақпараттарды талдап, іріктей алуына, мәтіндегі 
ақпаратты өз көзқарасымен бағалау деңгейіне жетуіне мүмкіндік жасалса ғана күтілетін нәтижеге 
қол жеткізуге болады. 

Тапсырма құрастыруда оқушының мәтінді түсіну деңгейін ескере отырып, тескерілетін элемент 
пен тапсырма деңгейін анықтап алу қажет. Келесі қадамда тапсырма нұсқаулығы мен түрін таңдауға 
болады [5].
Мәтінді түсіну 
деңгейі

Тапсырма 
деңгейі

Тексерілетін дағды Тапсырмада қолданылатын 
сұрақ үлгілері

Тапсырма түрі

Мәтіннің 
жалпы 
мазмұнын 
түсіну

білу

түсіну

қолдану

-мәтіннің тақырыбын,-
негізгі ойын анықтау;

-екі немесе одан 
көп мәтіндердің 
айырмашылығын/ 
ұқсастығын анықтау, 
салыстыру;

-негізгі ақпарат пен 
қосымша ақпаратты 
ажырату.

-Мәтінде қандай тақырып 
қозғалған?
 
-Мәтіндерді не байланысты-
рады (ортақ белгілері)?

Қандай мәселе..

Қандай оқиға .. көрсетеді?

Автор кімді/нені 
.. деп санайды/ атайды/назар 
аударады/баға береді?

Бір жауапты 
таңдауға арналған 
тест тапсырмалары

Сәйкестендіру

Ақпараттарды 
топтастыру/ жіктеу

Реттілікті анықтау 
тапсырмалары

«Дұрыс немесе 
бұрыс»

Ақпаратты 
анықтау 

білу

түсіну

қолдану

-қажетті ақпаратты 
анықтау;
-мәтіннің мазмұндық 
құрылымын анықтау;

-перифраз арқылы 
астарланып берілген 
ақпаратты табу/ 
іріктеу.

- Неліктен, не себепті, қандай 
мақсатпен ..
-1-абзацтағы оймен сәйкес 
келетін пікірді анықта. 
- Автор пікірімен келісесің 
бе? Өз жауабыңды негізде.
- .. деген оймен/ пікірмен 
келісесің бе?
Өз жауабыңды негізде.

Бір жауапты 
таңдауға арналған 
тест тапсырмалары

Сәйкестендіру

Артық ақпаратты 
белгілеу

Пікір немесе фактіні 
анықтау.
Қысқа жауапқа 
негізделген ашық 
сұрақтар
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Мәтінді 
интерпре
тациялау

қолдану

талдау

жинақтау 

-мәтінде берілген 
ақпаратты басқа 
мәтіндегі ақпараттар-
мен/өз тәжірибесімен 
салыстыру;
-мәтін мазмұны 
бойынша қорытынды 
жасау;
-пікірді/көзқарасты 
дәлелдейтін аргумент-
тер табу;
-мәтіннің атауын 
түсіндіру

Салыстыр..

Осындай жағдайда не істер 
едің?

Пікірді/ көзқарасты 
растайтын/дәлел
дейтін аргументтерді тап.
Мәтін бойынша ой 
қорытындысын жаса/ 
абзацтағы ойға сәйкес 
келетін қорытындыны 
анықта.
Мәтін неліктен бұлай 
аталған? 

Толық жауапты 
қажет ететін ашық 
сұрақтар 

Факті мен пікірді 
анықтау
Сәйкестендіру

 Маңызды 
ақпараттарды 
топтастыру/
салыстыру

Обьектілерді 
салыстыру

Мәтін мазмұны 
бойынша 
қорытын
да жасау

талдау

жинақтау

бағалау

-обьективті, субьек-
тивті ақпараттарды 
ажырату;
- мәтіндегі ақпарат-
ты шынайы өмірдегі 
фактілермен/
оқиғалармен 
байланыстыру;
- өз көзқарасын 
дәлелдеу

Автор/ кейіпкер 
позициясына қатысты 
ойыңды білдір.
Автор өз кейіпкерін қалай ..?
 Берілген үзіндіде сізге 
ұнағаны/ таң қалдырғаны .. 
Неге? 

Ашық сұрақтар

Өз пікірін 
құрылымдауға 
негізделген 
тапсырмалар

Оқиғаларды 
байланыстыру, 
реттілігін анықтау

Жоғарыдағы аталған жұмыс формаларын тиімді жүргізіп, оқылым дағдысын дұрыс ұйымдастыру 
барысында біз сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық 
таныта білетін, оқу  сауаттылығы жоғары тұлға тәрбиелей аламыз. Жаңартылған білімнің философиясы 
оқушының мектепте алған білімін шынайы өмірде пайдалана білуі маңызды деп есептейді. Сол үшін 
де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.   

Қорыта келе, білім алуды ұйымдастырушы ретінде оқушының оқу сауаттылығын дұрыс бағытта  
дамытып, алдағы  өміріне  бағыт-бағдар беру – мұғалім алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі.
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РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
THE DEVELOPMENT OF READING LITERACY IS THE BASIS OF THE UPDATED CONTENT OF EDUCATION

Аннотация. Әлемдік контексте оқу сауаттылығы қазіргі қоғам өміріне дайындаудың негізгі параметрлерінің 
бірі ретінде қарастырылады. Еліміздің білім беру саласындағы жаңарған білім  мазмұнының негізі де 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру болып отыр. Осы  бағытта аталмыш мақалада оқу  
сауаттылығын дамытудың тиімді  жолдары  қарастырылған. Автор оқылым жұмысын тиімді ұйымдастыру 
кезеңдері мен оқу сауаттылығын жетілдіру үшін мәтіндерді  дұрыс таңдау жолдары  туралы  нұсқаулық береді. 
Оқылым тапсырмаларын дұрыс құрастыру – күтілетін нәтижеге  жетудің  басты  кепілі  екендігіне  баса  назар 
аударады. 

Түйін сөздер: функционалды сауаттылық, оқу сауаттылығы, мәтіндермен жұмыс, дағды.
Аннотация. В мировом контексте функциональная грамотность рассматривается как один из параметров 

подготовки учащихся к социализации. Главной целью основы содержания образования является повышение 
функциональной грамотности учащихся. В данной статье предусмотрены эффективные пути развития 



185

функциональной грамотности и обращается внимание на то, что залогом достижения ожидаемого результата 
является соответствие заданий с целями обучения и этапы организации работы с текстом на уроке, 
рекомендации по совершенствованию умений учащихся работать с разными видами текстов, формирование  
читательской компетенции.

Ключевые слова: функциональная грамотность, грамотность чтения, работа с текстами, навыки.
Abstract. In the global context functional literacy is one of the key parameters of socialization.  Therefore, 

improving student’s functional literacy has become the main focus of the country’s updated education system. The 
given article provides effective ways to improve functional literacy. Particularly, instructions on how to choose 
texts correctly to improve the functional literacy will be indicated. A proper formulation of reading tasks is a guar-
antee to reach the expected outcomes.

Key words: functional literacy, reading proficiency, working with texts, skills.
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ

С.К. Куптилеуова 

Качественное усложнение обязанностей учителей физкультуры и спортивных тренеров Казах-
стана требует от педагога высокого уровня профессиональной подготовки, неотъемлемой частью 
которой является готовность в педагогической практике применению медиативных технологии. Это 
обуславливается тем, что субъекты образовательной деятельности имеют возможность самостоя-
тельно устанавливать правила поведения и контроль их соблюдения. В условиях реформирования 
всех систем жизни общества назрела необходимость в совершенствовании системы подготовки ме-
диаторов, для правильного урегулирования конфликтов, возникающих между людьми как в настоя-
щем, так и будущем общества. Возникновение медиаторов в значительной степени меняет подход 
к физкультурно-туристической деятельности, где помимо тренеров участникам могут помочь и ней-
тральные советники.

Медиация как современный социально значимый метод отвечает на потребность человека в 
комфортных с социальной точки зрения, безопасных условиях жизни в условиях глобализации мира.

Одной из актуальных задач развития медиации в Казахстане становится ее интеграция не только 
в систему образования, но и в другие области, культуры, в которых медиация востребована как спо-
соб предупреждения и урегулирования споров и конфликтов.

На необходимость распространения медиативной практики во все сферы деятельности, в кото-
рых применение медиации целесообразно и эффективно, указывала Ц. А. Шамликашвили, междуна-
родный медиатор, всемирно признанный эксперт в сфере АРС [1].

В настоящее время в Казахстане медиация в спорте востребована гораздо меньше, чем это 
должно быть. Также нередкими становятся случаи, когда пользователи, как тренеры, так и родители 
спортсменов оказываются в ситуации, когда им предлагают некачественные медиативные услуги. 
Медиативная помощь в руках неквалифицированных специалистов ведет к дискредитации медиа-
ции как института в целом и становится серьезным препятствием для процесса интеграции в сферу 
спорта.

Наряду с этим в спорте развиваются «смешанные» или «гибридные» процедуры, в которых не-
пременно присутствует медиация. Все чаще юридические споры в области физической культуры 
и спорта разрешаются средствами медиативной практики. Кроме того, в спорте появляются новые 
технологии и инструменты, в которых используется медиация.

Целью исследования является решение задачи интеграции медиации как современного социо-
культурного явления в практику общественных отношений в области физической культуры и спорта 
для совершенствования, развития культуры конструктивного реагирования на конфликт, формиро-
вания менталитета сотрудничества.

Решение данной задачи включало в себя:
1. Исследование возможности и круга применения медиации в сфере спорта;
2. Исследование особенностей интеграции медитативной практики в деятельность физкультур-

но-спортивных учреждений. Применение медиации в спорте, очевидно, связано с урегулирования-
ми предупреждением споров и конфликтов [2]. К таким актуальным конфликтам относятся взаимо-
действия следующего типа:

- взаимодействие тренера и спортсмена в ходе организации тренировочного процесса и на эта-
пе соревнования;

- построение взаимодействия тренера с командой;
- взаимодействие между тренером и родителями спортсменов;
- взаимодействие тренера с другими специалистами, обеспечивающими медико-психологиче-

ское сопровождение подготовки спортивного резерва.
Практика медиации также должна охватывать вопросы построения переговоров, технологии ди-

алога, семейной медиации. Построение эффективной коммуникации по линии «Спортивный тре-
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нер-Обучающийся-Родитель» является ключевой в спорте. Проблема разрешения конфликтов в 
сфере физической культуры и спорта часто усугубляется отсутствием в учреждении психолога или 
другого специалиста, осуществляющего психологическое сопровождение тренировочного процесса.

Вопросам психологического сопровождения подготовки спортивного резерва, деятельности 
спортивного психолога, обеспечивающего формирование у спортсменов умения адаптироваться к 
деятельности, преодолевать предсоревновательные, соревновательные и другие факторы, воздей-
ствующие на психологическое состояние, уделяется особое внимание.

О необходимости актуализации роли психолога в современном спорте, где все подчинено до-
стижению максимально возможных спортивных результатов и побед, неоднократно упоминалось в 
рамках Всемирной конференции FISU «Инновации – Образование – Спорт» в докладе Президента 
Международной федерации университетского спорта (FISU) Олега Матыцина. Психологическое обе-
спечение является необходимым компонентом спортивной подготовки на всех ее этапах.

В системе образования Казахстана специфика подготовки медиатора для сопровождения физ-
культурно-туристической деятельности пока еще недостаточно разработана. В послании народу Ка-
захстана Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев высказал, что сегодня главной задачей 
является продолжение модернизации образования, в том числе за счет различных образовательных 
программ курсов повышения квалификации. В 2016-2017 учебном году все школы Республики Ка-
захстан перешли на обновленное содержание образования. В нынешней сфере образования об-
щепризнана равная значимость процессов формирования у обучающихся как актуальных знаний, 
так и соответствующих практических навыков. Принципиальным отличием современных процессов 
преподавания и обучения является их приоритетность в формировании готовности, обучающихся к 
практическому использованию имеющихся знаний.

Специфика спортивных правоотношений и особенности норм и правил, действующих в опреде-
ленном виде профессионального спорта, специально не изучены, хотя вопросами медиации зани-
маются социальные педагоги, психологи и тренеры спортивных школ. Урегулирование конфликтов 
происходит в тесном сотрудничестве с педагогами для определения правильного подхода к разре-
шению конкретной конфликтной ситуации. Медиаторы должны иметь возможность дать оценку тому, 
когда конфликтная ситуация требует вмешательства со стороны специалистов, учителей или свер-
стников. Следовательно, необходим научный анализ к изучению проблемы подготовки медиаторов 
для сферы образования, в том числе на уровне спортивных школ.

Очевидно, что построение эффективной системы научно-практического, психолого-педагоги-
ческого сопровождения спортсменов Казахстана невозможно без создания кадрового потенциала 
отрасли физической культуры и спорта, включающего широкий спектр специалистов, в том числе 
высококвалифицированных спортивных психологов и специалистов медиации.

Развитие медиативной практики в сфере физической культуры и спорта возможно при условии 
решения таких задач, как:

- организация информационно-просветительской деятельности по вопросам медиации в спорте;
- развитие научно-исследовательских работ в области медиации спорта;
- подготовка кадров, высококвалифицированных специалистов медиации в сфере спорта;
- формирование системы разрешения споров в физкультурно-спортивных организациях;
- развитие системы саморегуляции спортсменов и тренеров, изменение культуры поведения тре-

неров и других специалистов учреждений спорта в конфликтных ситуациях.
Интеграция медиативной практики в сферу спорта является пространством междисциплинарных 

исследований в области педагогики и психологии, конфликтологии, теории и методики физической 
культуры, технологий высших спортивных достижений, медиативных и юридических аспектов [3].

Необходимо сотрудничество и консолидация усилий исследователей разных сфер в формирова-
нии единых методологических подходов к интеграции медиации и спорта, тиражированию иннова-
ционных практик ее успешного внедрения.

Решение задачи медиативных технологий в спорте предоставит учителям физкультуры и спор-
тивных тренеров физкультурно-спортивных учреждений ряд возможностей в педагогической прак-
тике, таких как:

- знакомство с различными направлениями применения медиации в тренировочном и соревно-
вательном процессе;

- обеспечение средствами медиативной практики достижения высоких спортивных результатов;
- интеграция медиации в систему подготовки спортивного резерва;
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- влияние медиации на совершенствование отношений по линии «Спортивный тренер-Обучаю-
щийся-Родитель».

Таким образом, повышение квалификации по применению медиативных технологий в педаго-
гической практике учителей физкультуры и спортивных тренеров Казахстана будет результатив-
ным, если разработать учебную программу курса повышение квалификации учителей физкультуры 
и спортивных тренеров Казахстана, и внедрить в практику образовательного процесса Института 
повышения квалификации педагогических работников.
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН СПОРТ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИ-
БЕСІНДЕ МЕДИАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ

APPROACHES TO IMPROVING THE QUALIFICATIONS ON THE APPLICATION OF MEDIATIVE TECHNOLOGIES IN 
PEDAGOGICAL PRACTICE OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TRAINERS

Аннотация. Мақалада дене шынықтыру мұғалімдері мен спорт жаттықтырушыларының педагогикалық 
тәжірибесінде медиативтік технологияларды қолдану бойынша біліктілікті арттыру тәсілдері қарастырылады. 
Медиация білім беру саласындағы даулар мен жанжалдарды шешудің баламалы технологиясы ретінде қара-
стырылады.

Түйін сөздер: медиация қызметі, балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, психология, жанжал.
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к повышению квалификации по применению медиативных 

технологий в педагогической практике учителей физкультуры и спортивных тренеров. Медиация рассматрива-
ется как альтернативная технология разрешения споров и конфликтов в образовательной сфере.

Ключевые слова: медиаторская деятельность, детско-юношеская спортивная школа, психология, конфликт.
Annotation. The article deals with innovative approaches to the organization of conflictological training of 

athletes in children’s and youth sports schools. The history of mediation is listed. Mediation is considered as an 
alternative technology for resolving disputes and conflicts in the educational sphere.

Keywords: mediation activities, children and youth sports school, psychology, conflict.
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НАРОДНАЯ ИГРУШКА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Р.Ф. Миннуллина, Ф.С. Газизова, А.Р. Нуриева 

Ранний детский возраст – это период кардинальных перемен в личностном и психическом раз-
витии ребенка [2]. Это касается и эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональная сфера детей игра-
ет роль в формировании и развитии взглядов и отношения ребенка к окружающей действительно-
сти, особое значение имеют эмпатические эмоции, проявляющиеся в сострадании и сопереживании. 

Эмоциональное развитие детей раннего возраста тесно связано с овладением предметной де-
ятельности, в центре которой лежит манипуляция с предметами. Овладевая новыми предметами, 
у ребенка формируется интерес к ним. Интерес к предмету в сочетании с неумением действовать 
вызывает неудовольствие, гнев, огорчение. 

Отрицательные эмоции возникают в основном на фоне нарушений режима дня, укладывания 
спать, умывания, кормления, недостаточного продолжительного и эмоционально насыщенного об-
щения с взрослым, отсутствия единства требований к ребенку и рассогласование в приемах его 
воспитания. Кроме них у ребенка появляются яркие, положительные эмоции, выражающиеся в улыб-
ках, возгласах, частых обращениях к взрослому, говорят о том, что ребенок действие освоил и хочет 
получить одобрение.

Эмоциональное развитие ребенка раннего возраста невозможно без игрушек, так как они обе-
спечивают познание окружающего мира и внутреннего мира с эмоциональной точки зрения, они 
учат выражать свои чувства по отношению к другим людям и предметам мира.  Игрушка вызывает 
у ребенка самые разные эмоции, они могут удивляться, радоваться, восторгаться, волноваться, раз-
дражаться[6].

Особенно значима в эмоциональном развитии народная игрушка, обладающая духовной, нрав-
ственной, моральной ценностью, т.е. теми ценностями, которых нет в современных игрушках. На-
родная игрушка относится к декоративно-прикладному искусству, народному творчеству и отражает 
весь колорит и многогранность культуры народа. 

Народное творчество много веков подряд является одним из основных средств культурного, ду-
ховно-нравственного и национального развития подрастающего поколения [3]. 

Поэтому педагоги ДОУ  должны как можно чаще использовать народную игрушку в эмоциональ-
ном развитии  детей раннего возраста. 

Игрушка была предметом исследования в трудах Л.С. Выготского,   В.С. Мухиной, Е.О. Смирновой, 
Б.Д. Эльконина. О влиянии игрушки на эмоциональное развитие ребенка писали  В.В. Абраменкова, 
В.С. Мухина, Е.О. Смирнова. О роли национальной  русской игрушки говорится в трудах  Н.Н. Аниси-
мова, А.Г. Ахтян, О.Л Князева, М.Д. Маханева.

Цель исследования – изучить теоретические основы проблемы, экспериментально проверить эф-
фективность использования народной  игрушки в развитии эмоциональной сферы детей ран-
него возраста.

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме развития эмоциональной 

сферы в раннем возрасте.
2. Провести первоначальную диагностику эмоционального развития детей раннего возраста.
3. Разработать и апробировать экспериментальную работу, направленную на развитие эмоци-

ональной сферы детей раннего возраста посредством народной игрушки 
4. Выявить эффективность применения народной игрушки в эмоциональном развитии детей 

раннего возраста. 
Гипотеза исследования – предполагается, что развитие эмоциональной сферы детей раннего 

возраста  будет проходить успешно, если будут учитываться  следующие дидактические условия:
- будет создана  предметно-развивающая среда, предметом которой станет народная игрушка, 

ориентированная на эмоциональное развитие детей раннего возраста;
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- будет разработана и апробирована система ознакомления детей раннего возраста с народной 
игрушкой через различные методы и приемы;  

- будут учтены особенности восприятия детьми раннего возраста народной игрушки.
Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на базе МБДОУ № 14 «Зернышко» 

с октября 2019 года по март 2020 года. В эксперименте участвовали дети три года жизни в количе-
стве 40 человек.

 Вся выборка была разделена на две подгруппы по 20 человек в каждой группе: эксперименталь-
ная группа – принявшая участие в экспериментальной работе по развитию эмоциональной сферы; 
контрольная группа – не участвующая в экспериментальной программе. 

Критерии оценки сформированности эмоциональной сферы детей раннего возраста:
-  способность выражать эмоциональные состояния;
-  способность дифференцировать и понимать эмоциональные состояния других людей;
- способность к эмпатии.
В соответствии с выделенными критериями были подобраны методики диагностики эмоцио-

нального развития детей. Методики адаптированы под ранний возраст.  
1. Волкова Г.А. Методика изучения мимической моторики.
2. Изотова Е.И. Модификация методики «Изучение понимания эмоциональных состояний лю-

дей, изображенных на картинке». 
3.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.  Умение сочувствовать.
 В ходе исследования было выявлено, что для 25% детей экспериментальной группы и для 20% 

детей контрольной группы характерен высокий уровень умения выражать эмоциональные состоя-
ния.

 Эти дети показывают все названные взрослым эмоции, с радостью принимают задание и выпол-
няют его. Эти дети могут без труда изобразить радость, грусть, удивление,  гнев,  страх, испуг.  

Средний уровень  умения выражать эмоциональные состояния выявлен у 45% детей экспери-
ментальной и контрольной группы.

 Эти дети смогли выразить без затруднения не менее трех эмоции. В основном, это были эмоции 
«радость, грусть, страх». Один ребенок экспериментальной группы и двое из контрольной группы 
смогли показать «удивление».

 Низкий уровень  умения выражать эмоциональные состояния выявлен у 30% детей эксперимен-
тальной группы и у 35% детей контрольной группы. Эти дети с затруднением изображали 1 или 2 
эмоции, неохотно выполняли задание, в основном этой эмоцией была «радость». 

В ходе исследования было выявлено, что для 10% детей экспериментальной и контрольной груп-
пы характерен высокий уровень  умения понимать эмоциональные состояния других людей. 

Эти дети смогли распознать все изображенные на картинках эмоции, с радостью принимают за-
дание и выполняют его. Отвечают на все вопросы взрослого, эти дети назвали все эмоции:  радость, 
страх, гнев, грусть, удивление. При этом дети смогли прокомментировать и вспомнить жизненные 
ситуации, когда они испытывали те или иные эмоции. 

Вот примерные ответы детей:  «Я была радостная, когда мама купила мне куклу», «Мне было 
страшно, когда мне делали укол», «Мне было гневно, когда папа не купил мне машинку», «Мне было 
грустно, потому что мама меня не забирала из садика, я остался один», «Я удивился, потому что не 
пошел в садик».

  Средний уровень  умения понимать эмоциональные состояния других людей выявлен у 40% 
детей экспериментальной группы и у 35% детей контрольной группы. Эти дети смогли определить 
не менее трех эмоций. В основном это были эмоции «радость, грусть, страх». Некоторым детям пона-
добилась помощь экспериментатора, некоторые дети смогли прокомментировать и вспомнить жиз-
ненные ситуации, когда они испытывали те или иные эмоции. 

Низкий уровень  умения  понимать чужие эмоциональные состояния выявлен у 50% детей экспе-
риментальной группы и у 55% детей контрольной группы. Эти дети определили 1 или 2 эмоции, не-
охотно выполняли задание, в основном этой эмоцией была «радость». Практически все дети нужда-
лись в помощи экспериментатора, и они не смогли привести примеры из своего жизненного опыта.

30% детей экспериментальной и контрольной группы имеют высокий уровень эмпатии. Высокий 
уровень развития эмпатии свидетельствует о чувствительности детей к нуждам и проблемам других 
людей. Выявленные дети с высоким уровнем развития эмпатии очень эмоциональны, отзывчивы, 
общительны, быстро устанавливают межличностный контакт с окружающими, много прощают людям, 
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очень душевные, не допускают конфликтов, а находят компромисс. При выполнении задания эти 
дети смогли определить множество эмоций и проявляли сочувствие, сострадание по отношению к 
изображенным объектам, хотели помочь им.

У 30% детей экспериментальной группы и у  40% детей контрольной группы выявлен низкий 
уровень развития эмпатии. Низкий уровень эмпатии отличается тем, что дети затрудняются устанав-
ливать межличностные контакты, а любят уединяться и заниматься конкретным делом. В окружении 
своих сверстников такие дети чувствует себя неуверенно и неуклюже. Чуткость и отзывчивость этим 
детям не присущи, у них мало друзей и с ними неохотно дружат другие. При выполнении задания 
дети с трудом определяли эмоции другого, не умели сочувствовать, часто агрессивны, могли участво-
вать в драках, обижали товарищей. 

У 40% детей экспериментальной группы и у 30% детей контрольной группы  выявлен средний 
уровень эмпатии. Дети  не отличаются чрезвычайной чувствительностью по отношению к другим 
детям и людям.  Они смогли определить лишь наиболее распространенные эмоции (радость, грусть), 
в большинстве случаев проявляли сочувствие. Дети экспериментальной и контрольной групп ведут 
себя спокойно и сдержанно, способны сочувствовать, переживать, они не обижают других детей, но 
и не заступаются за других.

Таким образом, можно сделать вывод, что в начале эксперимента у детей раннего возраста вы-
явлен средний и низкий уровень развития эмоциональной сферы и  эмпатии. Результаты свидетель-
ствуют о необходимости проведения комплексной педагогической работы по развитию эмоцио-
нальной сферы у детей раннего возраста. 

На первом этапе была обогащена предметно-развивающая среда, предметом которой стала на-
родная игрушка, ориентированная на эмоциональное развитие детей раннего возраста. Был создан 
уголок народной игрушки, куда вошло многообразие народных игрушек: 

- Матрешки, Дымковские игрушки, Филимоновские, Каргопольские игрушки, Богородские и 
Гжельские игрушки. Кроме того в уголок вошли дидактические игры («Матрешки», «Наряди Матреш-
ку», «Веселая матрешка», «Звуковые Матрешки», «Ялкау малай», «Су анасы»); 

- сюжетные картинки с Матрешками и другими народными игрушками;
- иллюстрированный альбом «История происхождения Матрешки»;
- иллюстрированный альбом с Матрешками, изображающие разные эмоциональные состоя-

ния (улыбающаяся Матрешка, печальная Матрешка, Матрешка в испуге, грустная Матрешка, удивлен-
ная Матрешка и другие). 

С введением Матрешки в развивающую среду группы позволило выявить методом наблюдения, 
особенности игры детей раннего возраста с данной народной игрушкой. Прежде чем, дети начали 
играть с Матрешкой, педагог познакомила детей с нововведением группы. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите внимательно, у нас с вами появились новые игрушки. Вчера мы 
с вами познакомились с одной из них во время занятия, а сегодня вы можете с ней поиграть». 

В процессе наблюдения было выявлено, что дети проявили интерес к Матрешке, Ваньке -Встань-
ке, Петрушке, они рассматривали, трогали игрушки, открывали, закрывали игрушку Матрешку, доста-
вил маленькие игрушки, выставляли в ряд, затем снова собирали и закрывали игрушку, рассматрива-
ли гребень Водяной/Су анасы. Народные игрушки вызвали положительный эмоциональный отклик 
у детей. 

В уголке народной игрушки были представлены некоторые игрушки –персонажи русских и та-
тарских народных сказок. Это герои сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Су анасы» .  

Данные персонажи были уже знакомы детям, но, несмотря на это, в процессе наблюдения, было 
выявлено, что данные игрушки также вызвали интерес у детей раннего возраста. 

На втором этапе формирующего эксперимента был разработан комплекс занятий по ознаком-
лению детей раннего возраста с народными игрушками, включающие задачи по эмоциональному 
развитию детей. 

Развивающая работа проводилась 2 месяца и включала в себя 11  занятий, продолжительность 
занятий 10- 5 минут, занятия проводились 2 раза в неделю. 

В конце экспериментальной работы в экспериментальной группе наблюдается положительная 
динамика эмоционального развития детей раннего возраста.  Дети стали лучше понимать эмоцио-
нальные состояния людей и активнее их выражать мимикой. Дети стали проявлять сочувствие, со-
страдание по отношению к изображенным объектам, хотели помочь им. 

Мы считаем, что встреча с народной игрушкой создает положительное настроение, формирует 
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положительный эмоциональный фон у детей, побуждает ребенка к построению совместного делово-
го партнерства и свободного общения с взрослыми. Использование народного фольклора совместно 
с  народными игрушками содействует развитию умения понимать эмоции и чувства героев сказок.

Таким образом, можно утверждать об эффективности экспериментальной работы, направленной 
на эмоциональное развитие с помощью народной игрушкой. 
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДАҒЫ ЭМОЦИОНАЛДЫ СФЕРАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ РЕТІНДЕ 
ХАЛЫҚТЫҢ ОЙЫНШЫҚТАРЫ

PEOPLE’S TOY AS A MEANS OF FORMATION OF EMOTIONAL SPHERE IN CHILDREN OF EARLY AGE

Аннотация. Мақалада ұлттық ойыншықтар арқылы жас балалардағы эмоционалды сфераны қалыптастыру 
мәселесі қарастырылады. Авторлар атақты отандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жасады. MBDOU негізін-
де пилоттық зерттеу. Балалардың эмоционалды дамуын диагностикалау әдістері таңдалған. Халық ойыншығы-
ның көмегімен эмоционалды дамуға бағытталған эксперименттік жұмыстың тиімділігі туралы дауласады.

Түйін сөздер: Қалыптасу, даму, эмпатия, айналамыздағы әлем, эмоционалды сала, халық ойыншығы, қа-
рым-қатынас, халық өнері, ерте жастық шақ.

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования эмоциональной сферы у детей раннего 
возраста посредством народной игрушки. Авторами анализированы труды известных отечественных ученых. 
Проведено опытно-экспериментальное исследование на базе МБДОУ. Подобраны методики диагностики эмо-
ционального развития детей. Утверждаются результаты экспериментальной работы, направленные на эмоци-
ональное развитие с помощью народной игрушки. 

Ключевые слова: Формирование, развитие, эмпатия, окружающий мир, эмоциональная сфера, народная 
игрушка, отношения, народное творчество, ранний возраст.

Abstract. The article discusses the problem of forming the emotional sphere in young children through folk 
toys. The authors analyzed the works of famous domestic scientists. A pilot study based on MBDOU. Methods for 
diagnosing the emotional development of children are selected. It is argued that argue about the effectiveness of 
experimental work aimed at emotional development with the help of a folk toy.

Key words: Formation, development, empathy, the world around us, emotional sphere, folk toy, relationships, 
folk art, early age.
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МӘСЕЛЕНІ ШЕШУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН 
ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

Э.Ж. Молдабек

Кіріспе бөлімі және жаңашылдығы
Белгілі француз жазушысы А.Экзюпери «Әлемде жандануына ешкім көмектеспеген адамдар 

өте көп» [4,154] деп айтқандай, оқушылардың бойындағы дарындылығын дамыту үшін ерекше 
қабілетімен қажеттіліктері ескеріле берілмейтіні анық. Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен 
қажеттіліктерін ескере отырып, олардың түрлі зерттеу дағдыларын дамыту қазіргі таңда өзекті 
мәселелердің бірі болып отыр. Дарындылық – бұл адамның белгілі іс-әрекетінде табыстарға жетуіне 
көмектесетін, қабілетінің  дамуының жоғары деңгейі. «Дарындылық» түсінігі «қабілет» түсінігіне өте 
жақын. Дарындылық пен зияткерлік және талант ұғымдарының анықтамасын беруде педагогика, 
психология,философия саласының зерттеуші ғалымымдары түрлі анықтамалар ұсынады. Негізгі 
анықтамалардың бірі психолог В.Штернге тиесілі[1]. Ғалым дарындылықты интеллектіден өзгеше 
дейді. Яғни, баланың бірдей жағдайларда өз сыныптастарына қарағанда білімді қабылдаудағы 
жоғары сезімталдығы мен шығармашылық көріністерімен түсіндіріледі.

Ал дарындылық пен таланттың дифференциациялық моделін ұсынған американдық ғалым 
Ганье дарынды баланың бойындағы қажеттіліктері мен қабілетін ескере отырып тиімді оқыту 
тәжірибесі арқылы  оның бойындағы белгілі бір саладағы талантын ашуға болады деп көрсетеді [1]. 
Дарынды оқушылардың әлеуметтік және эмоциялық қажеттіліктерін білу, олардың оқуына, білім 
алуына және  қарым-қатынас жасауына тигізетін әсерін, олардың интеллектуалдық және тұлғалық 
сипаттамаларын ескере отырып дарынды балаларды дамытуға арналған тиімді стратегияларды 
анықтау маңызды болып табылады. Дарынды оқушыларды ынталандырудың ерекшеліктері тек қана 
дифференциациялық оқу бағдарламаларын құруды ғана емес, сонымен қатар ішкі уәж қызметін 
қалыптастыру үшін жағдай жасау керектігін, жеке тұлғаның бағыттылығын, құндылықтар жүйесін 
қажет етеді. Осы тұрғыда дарынды балалардың ынтасын арттыруда сабақта проблемалық жағдаяттар 
туғызу, тұлғаның жеке танымдық қабілеттері мен қажеттіліктеріне ерекше назар аудару, эмоциялық 
икемделу, үдеріске ерекше екпін жасау (нәтижеге емес), оқушылардың шеберлік деңгейінің 
олардың қызығушылықтарымен сәйкес болуын ескеру олардың мотивациясын күшейтетін бірден-
бір құрал. Тәжірибедегі әрекетті зерттеу барысында мәселе негізделеген оқыту моделінің әдістері 
оқушылардың зерттеушілік дағдыларын арттыру мақсатында қолданылды. 

Зерттеу әдісі
Қазақ тілі пәнінен 10 «В», «Е» сыныптарында оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, нақты 

айтқанда,зерттеу әрекеттерін жоспарлай білу, мәселені шешудің тиімді жолын ұсыну, әр түрлі 
дереккөздер мен ғылыми мәтіндерден ақпаратты өңдеу, көтерілген мәселені шешудің әдістерін 
бағалау, өз ойын және шешімін пайымдау және тұжырымдау, ақпараттың дәлдігін, нақтылығын 
бағалау дағдыларын дамыту мақсатында мәселеге негізделген оқыту моделінің әдістері тиімді 
қолданылды. 

Мәселеге бағдарланған оқытудыңнегізі түрлі жағдаяттар негізінде туындаған теориялық және 
тәжірибелік мәселелерді шешуде жатыр. «Мәселеге бағдарланған оқыту негізі» атты зерттеу 
еңбегінде поляк ғалымы В.Оконь оқушылар сабақ барысында түрлі деңгейдегі тапсырмаларды 
орындауда  зерттеуші жүрген жолмен жүретін болса, соншалықты алынатын нәтиже жоғары болады 
деп көрсетеді[3, 78].Мәселеге бағдарланған оқытудың негізгі кезеңдері:

• жалпы проблемалық жағдаймен танысу;
• анықталған  нақты мәселені тұжырымдау;
• мәселені шешу (болжамды ұсыну, негіздеу, оларды дәйекті түрде қадағалау);
• мәселенің шешімінің дұрыстығын тексеру; 
А. В. Брушлинскийдің айтуынша[5,12], «Ойлану түрлі мәселе жағдайынан бастау алады, яғни адам 

өзінің іс-әрекеті барысында сәтті алға жылжуына кедергі болатын біршама қиындықтарға кезіге 
бастайды, сол кезіккен қиындықтар саналы түрлі міндетке айналады». Сондықтан проблемалық 
оқыту оқушылардың аналитикалық және синтетикалық іс-әрекеттеріне негізделген, пайымдау және 
тұжырымдау дағдылары арқылы жүзеге асырылады.Бұл үлкен даму әлеуеті бар эвристикалық, 
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зерттеу әдісі. 
Тәжірибелік бөлім
Іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеудің бірінші кезеңінде зерттеу сұрағы мен зерттеудің қадамдары 

анықталды. Қазақ тілінен 10-сыныптың оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары оқушылардың 
жоғары ойлау дағдыларын қажет ететіндігі, сонымен қатар бірінші және екінші тоқсандағы 
ТЖБ емтиханының нәтижесі мен әдістемелік бірлестіктегі әріптестердің сабақты бақылауының 
нәтижесінде, сыныптағы оқушылардың қабілеттері мен қажеттіліктері ескеріліп, зерттеу сұрағы 
нақтыланды. 

Сыныптағы оқушылардың психологиялық ерекшеліктері мен зияткерлік деңгейін анықтау 
барысында «Гарднердің интелектіні анықтау» тесті, ақпаратты қабылдау қабілетін анықтау 
сауалнамалары психологтермен бірлесіп жүргізілді. Гарднер көптік интеллект тестісінің нәтижесі 10 
«В», «Е» сыныбына сабақ беретін математика, физика және ағылшын тілі пәндері мұғалімдерімен бірге 
тест нәтижесі талқыланды. Әріптестеріммен талқылау барысында аталмыш сыныпта оқушылардың 
басым көпшілігінің тұлғааралық, тұлғаішілік, визуалды-кеңістіктік, математикалықинтеллектісі 
жоғары екендігі анықталды. Сызбада интеллект түрлері кілттеліп берілген. (сызба №1)

Гарднер көптік интеллект тестісінің нәтижесі

Тестілеудің нәтижесі бойынша 10 «В» сыныбында  математикалық және зерттеушілік интеллектісі 
жоғары 12 оқушы, 10 «Е» сыныбында 7 оқушының бар екендігі анықталды. Сабақты жоспарлау 
барысында оқушылардың осы ерекшеліктерін ескере отырып, мәселені шешуге негізделген 
тапсырманың түрлері әріптестермен бірлесіп шешілді. Оқушылардың терең ізденесі мен өздігінен 
зерттеу жүргізуіне ықпал ететін бірнеше әдіс түрлері тәжірибеде қолданыс тапты. Олар «FILA» кестесі, 
«Жағдаятты талдау» картасы, «Фишбоун», «Журналисттік зерттеу», «Блум түймедағы», «ПОПС» 
әдістері.Іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеудің алғашқы сабағында «FILA»  әдісі мен «Фишбоун» әдістері 
қатар топтық тапсырма ретінде «10Т/А5.Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен 
байланыстырып, пікірін білдіруде сыни баға беру» оқу мақсатына жету үшін қолданылды. Бұл 
тапсырмалар оқушылардың тыңдалым, оқылым мәтіндеріндегі көтерілген мәселелерді жан-жақты 
зерттеп, талдап, мәселені анықтап, шешу жолдарын ұсына отырып, оларды бағалау дағдыларын 
дамытуға ықпал етті.Сабақтың соңында берілген кері байланыстар мен әріптестермен бірлескен 
талқылаудың нәтижесінде келесі сабақты жоспарлауда «Блум түймедағы» әдісін тәжірибеде қолдану 
ұсынылды. Бұл әдістің тімділігі әр түрлі дереккөздер мен ғылыми мәтіндерден ақпаратты өңдеу және 
ақпараттың дәлдігін, нақтылығын бағалау дағдыларының артуына ықпал етілді. Кезекті жоспардағы 
үшінші сабақта «Журналисттік зерттеу» әдісі арқылы «Мәселе» бағдарламасының «Әлеуеттің 
әлеуметтік жағдайы: жалақы мәселесі» тақырыбындағы кезекті санында көтерілген мәселені жан-
жақты талдап, шешу жолдарын ұсына отырып, проблемалық мақала жазып шықты. Проблемалық 
мақала жанры қазақ тілінен тоқсандық жиынтық бағалау емтиханы мен сыртқы жиынтық бағалау 
емтиханының жазылым бөлімінде кездеседі. Сондықтан академиялқ тілде мәселені әр қырынан 
талдап, ойын нақты аргументтермен дәлелдеп жазу дағдысын дамыту маңызды. Екінші тоқсандағы 
жиынтық бағалау емтиханының жазылым бөліміндегі оқушылардың нәтижесін үшінші тоқсанмен 
салыстыратын болсақ, алғашқыда 10 «В» сыныбында орташа балл 6,8 болса, үшінші тоқсанда 7,5-ке 
артқан, ал 10 «Е» сыныбында 6,2-ден 7,4 жоғарылады. Зерттеу барысында 10-сынып оқшыларынан 
зерттеуде қолданылған әдістердің тиімділігін нақтылау үшін сауалнама жүргізілді. Салнама нәтижесі 
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бойынша «FILA» кестесі, «Журналисттік зерттеу», «Блум түймедағы» әдістерінің тиімді екендігі 
анықталды. (сызба №2)

Әдістердің тиімділігін анықтау сауалнамасының нәтижесі

 
Сызба №2

Қорытындылар мен ұсыныстар
Іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеу аясындамәселені шешуге негізделген «FILA», «Журналисттік 

зерттеу», «Блум түймедағы» әдістері оқушылардың     
- зерттеу әрекеттерін жоспарлай білу;
- мәселені шешудің тиімді жолынұсыну; 
- әр түрлі дереккөздер мен ғылыми мәтіндерден ақпаратты өңдеу;
- көтерілген мәселені шешудің әдістерін бағалау;
- өз ойын және шешімін пайымдау және тұжырымдау; 
- зерттеу нәтижелерін қорғауда академиялық тілді қолдану; 
- ақпараттың дәлдігін, нақтылығын бағалау сынды зерттеу дағдыларының дамына оң ықпал етеді. 
Алдағы уақытта мәселені шешуге негізделген тапсырмалардың басқа түрлері тәжірибеде 

тиімді қолданыс табады. Сонымен қатар сабақты жоспарлауда жоғары деңгейдегі жинақтау 
дағдысына бағытталған тапсырма түрлерін көбейту керектігі ұсынылады. Себебі әрбір оқушының 
дарындылығын дамытуда саралау тапсырмаларының маңызы зор. Кәсіби даму аймағы ретінде 
келешекте оқушылардың талдау, бағалау, жинақтау дағдыларын жоғары деңгейде дамыта отырып, 
сабақта жобалық оқыту, кейске негізделген оқыту, проблемалық оқыту модельдерін енгізу арқылы 
оқушыларға шағын зерттеу жұмыстары мен көлемді ғылыми жұмыстар жаздыру жоспарланып отыр. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ
DEVELOPING STUDENTS’ RESEARCH SKILLS THROUGH PROBLEM SOLVING

Аннотация. Автор іс-әрекеттегі тәжірибені зерттеу жобасы аясында жүргізілген зерттеу жұмысы туралы 
баяндайды. Автордың зерттеу жүргізудегі басты мақсаты проблемалық оқыту арқылы оқушылардың 
зерттеушілік дағдысын арттыру көзделген. Мақалада оқушылардың зерттеушілік дағдыларын мәселені шешуге 
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негізделген тапсырмалар арқылы дамыту жолдары қарастырылады. Тәжірибеде қолданылған әдістердің 
тиімділігі бағаланады. 

Түйін сөздер: мәселеге негізделген оқыту, оқушылардың зерттеушілік дағдылары, тиімді әдіс, дағдыларды 
дамыту.

Аннотация. Автор описывает исследовательскую работу, выполненную в рамках практического 
исследовательского проекта Actionresearch. Основная цель исследования автора - повысить исследовательские 
навыки учащихся с помощью проблемного подхода к обучению. В статье рассматриваются способы развития 
исследовательских навыков учащихяс помощью проблемных задач. Оценивается эффективность методов, 
используемых на практике.

Ключевые слова: проблемное обучение, исследовательские навыки учащихся, эффективный метод, 
развитие навыков. 

Abstract. The author describes the research work carried out as part of the Action research practical research 
project. The main purpose of the author’s research is to increase students’ research skills through the problem-
based learning approach.The article discusses ways to develop student research skills using problem tasks. The 
effectiveness of the methods used in practice is assessed.

Keywords: problem learning, research skills of students, effective method, skills development.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.Т.  Ахметова, Н.А. Бушуева, Ж.Х. Молдабекова 

Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает 
полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) в жизнь школы. 
Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в обычный класс на часть дня или целый день, а 
таким образом изменить организацию пространства класса, а также учебный процесс, чтобы полно-
стью вовлечь  ребенка в жизнь класса. В идеале инклюзивный класс должен объединять несколько 
групп детей с ООП, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом [1].

Основным ключевым стержнем инклюзивного образования является  урок. Урок - это закончен-
ный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок (этап, звено, элемент) учеб-
ного процесса. Урок — форма  организации  обучения с целью овладения учащимися изучаемым 
материалом. Такая форма применяется при классно-урочной  системе обучения и проводится для 
класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива) [2].

М. И. Махмутов определяет урок в двух аспектах для раскрытия его сущности  [3].: относительно 
процесса обучения в целом и как форму его организации. Рассматриваемый относительно общего 
процесса обучения, урок есть основная форма обучения, определяемая содержанием, принципа-
ми и методами обучения, планируемая и регулируемая учителем в определенных пространствен-
но-временных границах и осуществляемая совокупным субъектом - учителем и обучающимися. В 
организационном аспекте (второй аспект) урок - это динамичная и вариативная форма организации 
процесса целенаправленного взаимодействия (деятельностей и общения) определенного состава 
учителей (преподавателей) и обучающихся, включающая содержание, формы, методы и технологии 
обучения и систематически применяемая (в одинаковые отрезки времени) для решения задач обра-
зования, развития и воспитания в процессе обучения. На каждом отдельном этапе урока решаются 
конкретные задачи, раскрываются темы программы, определяются формы учебно-познавательной 
деятельности.

К требованиям урока в специальной организации образования уделялось и уделяется огромное  
внимание.  В специальной организации образования к уроку предъявляются следующие требования:

• на уроке должны реализовываться все дидактические принципы (общедидактические и кор-
рекционные);

• создание условий для продуктивной деятельности учителя и обучающихся;
• использование достижений современной педагогической (коррекционной) теории и практики;
• умелое использование педагогических средств воздействия на обучающихся;
•учет индивидуальных и типологических особенностей учащихся;
• научность и достоверность сообщаемых знаний, их практическая направленность;
•рациональное использование на уроках наглядности;
• формирование необходимых знаний, умений и навыков, формирование умения учиться.
Важным аспектом непрерывного обучения в специальной организации являются принципы об-

учения, которые позволяют осуществить обучения обучающихся с ООП. Принципы обучения – это 
фундаментальные дидактические положения, которые отражают общие требования к организации 
урока и определяют его направленность на развитие личности.

Назовем основные принципы, адаптированные в условиях инклюзивного образования. Данные 
принципы обеспечивают анализа процесса обучения обучающихся с ООП, соотносятся с его законо-
мерностями, с целями и задачами обучающего процесса, с уровнем развития специальной педагоги-
ки и специальной психологии, с возможностями существующей системы инклюзивного образования. 
Закономерности процесса инклюзивного обучения находят свое конкретное выражение в  следую-
щих принципах обучения обучающихся с ООП.

1) принцип соблюдения интересов  предполагает  работу с максимальной пользой и в интересах 
обучающегося;

2) онтогенетический принцип предполагает учет возрастных, психофизических особенностей 
обучающихся;

3) принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть си-
стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся;

4) принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных функций в системе 
организации совместной деятельности;

5) принцип последовательности предполагает достижения системности в понимании обучаю-
щихся при изложение материала, чтобы знания, даваемые ученикам, были последовательны и вза-
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имосвязаны;
6) принцип вариативного подхода предполагает формирование  у обучающихся  умений систе-

матического выбора вариантов и адекватного принятия решений в ситуациях выбора;
7) принцип гуманности, предполагает соблюдение прав  обучающегося, принятых Законом Ре-

спублики Казахстан «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 
другими нормативными документами; создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благопо-
лучии, уважении чести и достоинства личности обучающегося;

8) принцип коррекционно-компенсирующей направленности    образования предполагает по-
строение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 
организма;

9) принцип связи  теории с практикой выражает необходимость подготовки обучающихся к пра-
вильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических ситуациях.

При организации учебной деятельности обучающихся с ООП необходимо использовать специ-
альные методы обучения. Метод от греческого «methodos» - «путь к чему–то». [ 4]  Использовать 
один метод изолированно невозможно, необходимо умело комбинировать несколько методов, ис-
пользовать их одновременно и четко понимать, что использование того или иного метода зависит от 
этапа и цели этапа. Специальные методы обучения разработаны специальной педагогикой и исполь-
зуются в специальных школах для различных категорий, обучающихся с ООП. Можно использовать 
такие специальные методы, приемы и стратегии обучения как метод «маленьких шагов», опора на 
предметную деятельность и средства наглядности, «оречевление» предметных и умственных дей-
ствий, «забегание вперед», непрерывное повторение изученного, использование приемов сравне-
ния и противопоставления изучаемых понятий. 

Альтернативные методы обучения обычно применяются в отношении обучающихся со специ-
фическими трудностями обучения, обусловленных нарушением отдельных психических функций. К 
альтернативным методам обучения можно отнести: метод глобального чтения, обучение счету по-
средством методики «Нумикон», системы Монтессори. [ 5]  

Современный урок в специальной организации образования строится на основе использования 
технических и компьютерных средств с использованием как традиционных, так и инновационных 
педагогических технологий. Слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, мастер-
ство и - учение. [ 6]   Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе означает 
учение о педагогическом искусстве, мастерстве. Исходя из этого, можно выделить современные тех-
нологии, элементы которых возможно применять на уроках в инклюзивных организациях образо-
вания:

1. технология разноуровневого обучения;
2. технология проблемного обучения;
3. метод проектов;
4. игровые технологии;
5. информационно-коммуникационные технологии;
6. нравственная технология;
7. здоровьесберегающие технологии. 
Практика показывает, что при работе с обучающимися, имеющими интеллектуальную недоста-

точность, можно и нужно использовать коррекционные и развивающие упражнения и проблемные 
задания. Такие задания очень нравятся обучающимся, не надоедают им, заставляют постоянно ду-
мать, активизируют их познавательную деятельность. Они способствует созданию у учеников эмо-
ционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает 
общую работоспособность, дают возможность многократно повторить один и тот же материал без 
монотонности и скуки. Коррекционно-развивающие упражнения развивают мыслительные действия, 
которые необходимы при работе с понятиями (обобщение, абстрагирование, анализ, определение 
понятий), обучает важным мыслительным умениям, как понимание смысловой стороны языка, значе-
ний отдельных слов и текстов, развивает активную речь обучающихся.

Многолетняя педагогическая работа коллектива позволила оказывать научно-методическую по-
мощь учителям инклюзивных организаций образований области и района. Итогом работы деятель-
ности нашего коллектива по внедрению коррекционно-развивающего обучения является то, что все 
обучающиеся продолжают свое обучения в колледжах, лицеях в группах с обучающимися, которые 
закончили общеобразовательные школы, что говорит об эффективности коррекционно–развиваю-
щей работы в целом. На базе специальной школы-интерната проводятся мероприятия республикан-
ского, областного уровней: 

• республиканский семинар «Современные подходы к обучению и воспитанию детей с огра-
ниченными возможностями в  условиях инклюзивного и специального образования»;

• областные научно-практические конференции: «Обучение и воспитание учащихся с особы-
ми образовательными потребностями: проблемы и пути решения» и «Инклюзивное образование: 
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педагогические технологии в условиях специальной организации образования».
В рамках этих мероприятий учителя делились опытом внедрения и апробации новых современ-

ных педагогических технологий для обучения обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями.  

Система работы учителей по систематизации апробированного научно- методического матери-
ала нашла свое отражение в инновационных проектах, получивших лицензии КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 
РК (35 работ).
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҮЗЕТУ ПЕДАГОГИКАСЫ
CORRECTIONAL PEDAGOGY IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

Аннотация. Арнайы білім беретін мекемедегі сабақ- оқу-тәрбие үдерісінің тірі жасушасы. Мақала арнайы 
білім беретін мекемедегі сабаққа  қойылатын талаптар көрініс тапқан инклюзивті білім беретін мұғалімдерге 
арналған.

Түйін сөздер: арнайы білім беретін мекемедегі сабақ, арнайы әдістер мен тәсілдер, педагогиклқ техноло-
гия, түзете- дамыту жаттығулары.

Аннотация. Урок в специальной организации образования – это живая клетка учебно–воспитательного 
процесса. Статья предназначена для учителей инклюзивного образования, в которой отражены требования к 
уроку в специальной образовательном организации. 

Ключевые слова: урок в специальной организации образования, специальные методы и  приемы, педаго-
гическая технология, коррекционно-развивающие упражнения.

Abstract. The lesson in the special educational organization is a living cell of the educational process. The 
article is intended for teachers of inclusive education, which reflects the requirements for the lesson in the special 
educational organization.

Key words: lesson in the special educational organization, special methods and techniques, pedagogical 
technology, correctional and developmental exercises.
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ — ПРИОРИТЕТ 
СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У. Х. Мурзагалиева 

Современный человек характеризуется как личность, свободно владеющая двумя и более 
языками. Он осознает, что принадлежит к собственной национальной культуре, понимает и уважает 
культурную самобытность собеседника и сегодня способен участвовать в межкультурном диалоге. 
История общества показывает, что процветание общества зависит не только от экономики и техники 
и даже не от общей культуры, а от культуры слова.

«Казахстан в современном мире должен восприниматься как высокообразованная страна, 
население которой использует три языка. Это казахский - государственный язык, русский - как язык 
национального общения и английский - язык успешной интеграции в мировую экономику» [1.с. 
с. 2], - эти слова экс-президента страны - Н. А. Назарбаева, по сути, были одной из главных задач 
современного казахстанского образования. Главная задача образования сегодня - подготовить 
разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем культуры, в том числе и культурой 
слова. Современный этап развития общества и языковая ситуация в многонациональном 
Казахстане диктуют необходимость разработки основных методических принципов и подходов для 
формирования общительной языковой личности.[1]

Поликультурное образование является одним из основных направлений в системе 
профессионального и высшего образования. Образование - это важнейший этап процесса 
формирования и развития поликультурной личности, этап, когда сознательно формируются 
основные ценности и жизненные принципы. Многоязычие может оказать студенту благоприятную 
среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития гуманистических качеств личности с 
возможностью полной реализации его национально-культурных, этнических потребностей. Следует 
заметить, что многие национальные различия стираются, теряется связь человека со своими корнями, 
моральный опыт предыдущего поколения обесценивается в современном образе жизни. Поэтому 
педагогу необходимо использовать весь уникальный опыт и знания о культурных традициях народа 
и этносов, общечеловеческих ценностях и мировой культуре, что способствует формированию 
социально активной личности. Несомненно, многоязычие является основой формирования 
поликультурной личности. Многоязычие рассматривается как эффективный инструмент воспитания 
подрастающего поколения.

Основной целью обучения английскому языку является развитие поликультурной личности, 
способной к социальному и профессиональному самоопределению, знающей историю и традиции 
своего народа, владеющей несколькими языками и способной осуществлять коммуникативные 
операции на трех языках. В современном мире студентам не обойтись без знания иностранного 
языка. Владение иностранным языком необходимо для того, чтобы стать конкурентоспособной 
личностью на рынке труда.

Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 
необходимо знать еще один подход к изучению иностранного языка. Это объясняется рядом причин, 
а именно: процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; иностранный язык 
рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное количество учебников и учебных 
пособий, имеющих профессиональную направленность. Очень часто интерес студентов к предмету 
падает, потому что они испытывают апатию, безразличие, беспокойство, вызванное трудностями при 
изучении предмета. Поэтому одной из главных задач преподавателя иностранного языка является 
поддержание интереса к предмету, желание работать изо дня в день. Учитель должен знать не 
только предмет, но и искать новые методические приемы, которые развивают познавательный 
интерес к обучению.

Важнейшим фактором успешного обучения является мотивация, позитивное отношение 
студентов к иностранному языку как к предмету и осознанная необходимость овладения знаниями 
в этой области. Необходимо не только заинтересовать студентов в изучении иностранного языка, но 
и представить их изучение как профессионально значимый предмет. Важную роль в решении этой 
задачи играет интеграция со специальными дисциплинами.

Цель введения трехъязычия на современных уроках в школах – развитие и формирование 
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социально и профессионально ориентированной культурной личности, владеющей несколькими 
языками.

В связи с этим на уроках английского языка я применяю различные инновационные технологии 
для повсеместного развития трехъязычия.

English Plus – это четырехуровневый курс для учащихся  средней школы. Учащиеся получают все 
необходимые навыки, для уверенного общения на английском языке. Основной материал охватывает 
все требования учебной программы средней школы в четкой единичной структуре. Дополнительный  
материал, охватывающий CLIL,  коммуникативную и словарную практику, мотивирует и привлекает 
учеников, а также позволяет преподавателям адаптировать курс к различным потребностям и 
способностям учеников.  [2]

Основой полиязычного образовательного процесса является развитие языковых навыков через 
интегрированное обучение предмету.

CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое  интегрированное 
обучение) это изучение на английском (или другом иностранном языке) всех или нескольких 
предметов школьной программы — это может быть окружающий мир, рисование, история, география, 
обществознание, математика, химия, биология, литература и даже физкультура.

Элементы методики CLIL в уроки английского внедряются невероятно успешно. Например, на 
одном занятии дети узнают про историю средневековой Англии, отрабатывая при этом прошедшее 
время, на другом  — ставят несложный физический эксперимент и обсуждают его, используя 
степени сравнения прилагательных; малыши, изучая цвета, смешивают краски и узнают, сколько 
разных цветов получается из всего трех — красного, желтого и синего. В 5 классе при изучении 
темы «Living thing» каждый ученик посадил семечко, при этом отрабатывая активную лексику и 
Present Continuous Tense.

Зачем это нужно? Можно же просто учить английский отдельно, а биологию — отдельно. Но 
вот оказалось, что такие комбинированные уроки существенно повышают у детей и подростков 
мотивацию к изучению языка. Детям часто бывает трудно понять необходимость изучения 
английского. Они, конечно, знают, что он пригодится им когда-нибудь в будущем, но это такая 
смутно-отдаленная перспектива, что она не всегда достаточно мотивирует, чтобы прикладывать 
усилия к изучению языка прямо сейчас.

А вот на уроке, где применяются технологии CLIL, язык выступает уже не целью, а средством 
изучения другого предмета, то есть ученики видят, что с помощью английского можно узнавать 
новую интересную информацию. Изучение языка сразу становится более осмысленным, ведь он 
используется для решения конкретных задач здесь и сейчас. [3]

Это разнообразие и гибкость распространяется на широкий спектр дополнительных материалов, 
тщательно разработанных для развития работы, выполненной в классе, а также для решения 
различных задач. 

Упражнения Activate и About you в конце уроков побуждают студентов думать на  английском 
языке и использовать его, говорить или писать о своих собственных идеях. Разделы с ключевыми 
фразами дают студентам возможность использовать язык в коммуникативном и функциональном 
плане. Учащиеся с большей вероятностью изучают и запоминают язык, если их деятельность 
осмысленна и реалистична, а также, если им предлагается использовать его в коммуникативных 
контекстах.

Таким образом, обучение предмета на английском языке будет способствовать мобильности 
обучаемых, их умению свободно ориентироваться в международном пространстве, в культуре и в 
традициях разных народов.

Особая роль отводится формированию предметно-дидактической среды для погружения в 
языковое пространство, которая включает в себя:

- Музыкальный и аудио-материал на дисках, иных носителях;
- Словесные настольно-печатные игры, пособия, книги;
- Ситуативные ролевые, театрализованные игры с лингвистическим содержанием;
Кроме того мы активизируем лексику речевого этикета в деловом общении, формируем навыки 

использования безличных форм глаголов в устной и письменной речи для изучения деловой 
документации на английском языке. Интернет-ресурсы используются учениками для преобразования 
текстов.

Я использую различные методы и виды работы с интернет-ресурсами в практической работе 
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учеников в их самостоятельной работе во внеклассное время.
Выделяются основные виды интеграции интернет-ресурсов в образовательный процесс изучения 

английского языка:
• использование сайта www.bilimland.kz,  britishcouncil.kz;
• использование мультимедийных и компьютерных технологий для участия в дискуссии 
Таким образом, с использованием интернета решаются следующие дидактические задачи в 

учебном процeссе:
- формируются навыки, умения чтения аутентичных текстов различной сложности;
- улучшаются способности к письменному языку;
- развивается устойчивая мотивация иноязычной деятельности студентов;
- формируется способность выделения общего, специфического в культуре родного края и стран 

изучаемого языка.
Профессиональные знания, умения, навыки студентов формируются в результате проведения 

описанных занятий, а именно: 
- умение работать с деловой документацией;
- умение работать с профессиональной литературой;
- навыки ответственной работы;
-  навыки работы в международной команде;
- мыслить о профессиональных предметах инновационно, интегративно, теоретически.
Несомненно, использование инновационных методов, приемов    формирования интереса к 

учебе (познавательные игры, познавательные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.), 
методы формирования   долга и ответственности в учебе (поощрение, одобрение, порицание и 
др.), внедрение новых технологий в учебный процесс преподавателями и студентами (презентации 
учебного материала, аудио-и видеозаписи и пр.) интенсифицируют процесс языковой подготовки 
и способствуют повышению эффективности усвоения казахского, русского и иностранных языков.

Содержание поликультурного образования многомерно и отличается высокой степенью 
междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы поликультурного образования в 
рамках предметных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, художественно-эстетического 
циклов и специальных курсов по истории и культуре отдельного народа.

Таким образом, поликультурное и полиязычное образование необходимо для формирования 
конкурентоспособных специалистов, общительной позитивной личности, способной к активной и 
эффективной деятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 
пониманием и чувством уважения.
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КӨПТІЛДІЛІК — ЗАМАНАУИ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ БАСЫМДЫҒЫ
MULTILINGUALISM IS A PRIORITY OF MODERN CONTINUING EDUCATION

Аннотация. Көпмәдени ортада белсенді өмір сүруге қабілетті, бөтен мәдениетке деген құрмет пен төзімділік 
сезіміне ие бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыру үшін көптілді білім беру қажет. Бұл мақалада жалпы 
білім беретін оқу орындарындағы көптілді білім беру мәселесі, көптілді білім беру үдерісінің негізі ретінде 
CLIL технологиясын қолдану зерттеледі. Сонымен қатар, интернет-ресурстарды көпмәдениетті тұлғаны дамыту 
әдістерінің бірі ретінде қолдану. Осы әдісті қолдану нәтижесінде тілдік оқыту процесі және қазақ, орыс және 
шет тілдерін меңгерудің тиімділігі жанданады.

Түйін сөздер: көптілділік, жартылай мәдени тұлға, маман, тілдік оқыту, Интернет-ресурс.
Аннотация. Для формирования конкурентоспособного специалиста, способного к активной 

жизнедеятельности в поликультурной среде, обладающего чувством уважения и толерантности к чужой 
культуре необходимо полиязычное образование. В данной статье исследуется проблема полиязычного 
образования в общеобразовательных учебных заведениях,  использование технологии CLIL как основы 
полиязычного образовательного процесса. А также применение интернет-ресурсов как одного из методов 
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развития поликультурной личности. В результате использования данного метода активизируется процесс 
языкового обучения и эффективность усвоения казахского, русского и иностранных языков.

Ключевые слова: полиязычие, полукультурная личность, специалист, языковое обучение, Интернет-ресурс.
Abstract. For the formation of a competitive specialist, capable of active life in a multicultural environment, 

with a sense of respect and tolerance for foreign culture, it is necessary to have a multilingual education. This arti-
cle examines the problem of multilingual education in General educational institutions, the use of CLIL technology 
as the basis of the multilingual educational process. As well as the use of Internet resources as one of the methods 
of developing a multicultural personality. As a result of using this method, the process of language learning and 
the effectiveness of mastering Kazakh, Russian and foreign languages is activated.

Keywords: multilingualism, semi-cultural personality, specialist, language training, Internet resource.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Т.И. Набатникова, В.И. Девяткина

Решение проблемы развития исследовательской деятельности учителя связано, прежде всего, с 
выявлением условий подготовки педагога к исследовательскому процессу в системе непрерывного 
педагогического образования, что актуализирует, в свою очередь, вопросы обеспечения непрерыв-
ности профессионального образования и преемственности вуза,  системы послевузовской подготов-
ки и повышения квалификации специалиста.

Прежде чем перейти к характеристике преемственности как педагогического условия, считаем 
целесообразным рассмотреть понятия «педагогическое условие». Необходимо отметить, что суще-
ствуют различные взгляды на это понятие.

Н. М. Яковлева определяет «педагогические условия» как «специальным образом подобранную 
систему мер, обеспечивающую более продуктивное становление исследуемого научного явления» 
[1]. 

По мнению В.И. Андреева, педагогические условия - это результат «целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также организацион-
ных форм обучения для достижения целей» [2]. 

Мы рассматриваем педагогическое условие как комплекс мер, обеспечивающий эффективную 
организацию исследовательской деятельности педагога в системе непрерывного педагогического 
образования.

Система непрерывного педагогического образования в настоящее время направлена на реше-
ние задач профессионально-личностного становления педагога, его отношения и готовности к ис-
следовательской деятельности, обеспечения и расширения возможностей самореализации, самосо-
вершенствования в творческом и научно - исследовательском поиске.

В профессиональном педагогическом образовании проблема преемственности подготовки 
к исследовательской деятельности все больше приобретает особую значимость, поскольку в ней 
предвосхищаются новые подходы и процессы в образовании всех уровней: школьном, профессио-
нальном, постдипломном, дополнительном профессиональном. В данной работе мы рассматриваем 
преемственность как важное условие, обеспечивающее эффективность исследовательской деятель-
ности педагога в системе непрерывного педагогического образования.

Изучение и анализ педагогической литературы, рассматриваемых  проблему преемственности, 
помог нам выявить взгляды ученых-педагогов на данную проблему. Преемственность трактуется 
по-разному: как фактор, принцип, средство, условие, требование. Такой диапазон взглядов и мнений 
позволяет говорить о многогранности понятия. Мы считаем, что это зависит от глубины изучения 
рассматриваемого явления, от особенности объекта и предмета исследования. 

Исследования ученых показывают, что преемственность можно рассматривать как по вертикали, 
так и по горизонтали. Вертикаль в преемственности может существовать в содержании образования 
между уровнями образования. Горизонталь – в этапах образовательного процесса одного уровня 
образования.  

Мы рассматриваем преемственность как условие формирования исследовательских навыков че-
рез содержание образования.

Образование 21 века – это глобализация, гиперконкуренция, мобильная смена технологий, соци-
альная самоорганизация. Эти вызовы, соответственно, требуют нового содержания на всех уровнях 
образования:  умение работать с большими объемами информации, коммуникативные компетенции, 
креативность, способность переобучаться.

Сегодня приобретают актуальность аспекты взаимодействия, взаимосвязи, сопряженности и 
преемственности стандартов образования школы, колледжа и вуза, поскольку в образовательном 
пространстве прослеживается тенденция  подготовки специалистов, востребованных в обществе – 
компетентных, коммуникабельных, имеющих мобильность и гибкость мышления, способных быстро 
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адаптироваться в происходящих изменениях. 
О необходимости развития исследовательской компетентности педагога свидетельствуют ква-

лификационные требования к категории «педагог - исследователь»: развивать исследовательскую 
компетентность педагогов; представлять опыт методической работы на районном, городском и об-
ластном уровнях; практиковать наставничество; владеть навыками публичных выступлений и вза-
имодействия с аудиторией; осуществлять творческий поиск применения современных методик 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста; иметь методические разработки, получивших 
одобрение на областном учебно-методическом совете [3].

Безусловно, что формирование навыков исследования происходит постепенно. Но важно, что бы 
этот процесс был непрерывным.

В условиях средней школы образовательный маршрут погружения в исследовательскую деятель-
ность учащегося включает выбор учащимся проблемы исследования, осмысление собственных по-
требностей, в том числе, осознанный выбор направления профильного обучения в старших классах, 
направленность  профессии. 

Готовность к осуществлению исследования, созданию проектов формируется на занятиях курсов 
по выбору («От школьных исследований – к научным открытиям», «Организация исследовательской 
деятельности» и др.).

Насыщенность развивающего исследовательского пространства (курсы по выбору, олимпиады, 
научное общество учащихся, интеллектуальные состязания, презентации проектов) позволяет уча-
щимся, будущим студентам, накопить опыт научного поиска, экспериментальной деятельности, на-
учной рефлексии исследования, адекватно соотнести собственный потенциал с выбираемой про-
фессиональной деятельностью. Для выпускников школ, выбравших профессию учителя, происходит 
усиление ориентации педагогического образования на развитие профессионального методологи-
ческого мышления.

В школе важно помочь обучающимся понять значение качества получаемого образования. Так, 
на этапе школьного обучения (уровни начального, основного среднего образования) учащийся рас-
сматривает образование в узком формате - обучение как основной вид деятельности. В старших 
классах школьники рассматривают образование уже в широком смысле - как важное условие успеш-
ной жизнедеятельности и профессионального самоопределения. Это подтверждается результатами 
анкетирования выпускников школ Костанайской области. К примеру, на вопрос анкеты «Качество 
образования – это…» в основном респонденты обозначили «готовность жить в современном обще-
стве», «подготовка к выбору профессии». На вопрос «Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать успешный человек?» выпускники школ ответили следующее:

Таблица 1. Ответы респондентов в 2009 и 2019 году.
2009 2019

Образованность 17% 67.2%

Целеустремленность 10,9% 62.2% 

Ответственность 2,7% 59.5% 

Трудолюбие 6,7% 55.3%

Воспитанность 8,2% 46.2%

Самостоятельность 45.4%

Решительность 41.6 %

Культура 21.9%
    
В Таблице 1 представлены ответы респондентов в 2009 и 2019 году. Наблюдаем определенную 

разницу во мнениях старшеклассников.
Большинство обучающихся (72,3%) отметили, что именно школа помогла сформировать  выше 

перечисленные качества успешного человека. Данный показатель практически совпадает с ответа-
ми респондентов 2009 года - 76,7% (динамика увеличения небольшая – 4,4%).

Исследовательская деятельность учащихся педагогических колледжей рассматривается как один 
из этапов непрерывного педагогического образования при переходе на обучение в вуз. Изменению 
содержания исследовательской деятельности способствуют эффективные формы: педагогическая 
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практика, курсовые и дипломные проекты (в школе использовались в основном рефераты), науч-
но-исследовательские лаборатории, Дни науки, презентации педагогических идей и др.

  В ВУЗе продолжается и углубляется работа по развитию исследовательской компетентности 
студентов непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных, конструкторских и проектных 
подразделениях, в студенческих научно-технических объединениях (конструкторские и иные бюро, 
центры, научно-исследовательские институты и т.п.

Более высокую планку исследовательской деятельности задает содержание образовательных 
магистерских программ, предполагающих активное включение магистрантов в систематический, це-
ленаправленный исследовательский процесс как ключевой вид деятельности. При сравнении тре-
бований к бакалаврам и магистрам наблюдается новый уровень  углубления и расширения иссле-
довательской деятельности.

Магистерская программа предусматривает обеспечение усвоения методологических исследо-
вательских знаний, с позиции, как теоретической подготовки студента, так и практической. Практи-
ческая подготовка магистрантов ориентирована на овладение знаниями и умениями процедур и 
техники научно-педагогического исследования.

Способностью быстро реагировать на изменения требований общества в подготовке педагогов 
нового поколения обладает система повышения квалификации. Изучение обновленных программ 
курсов повышения квалификации позволяет говорить об активном взаимодействии различных 
уровней педагогического образования (колледжи, вузы, постдипломное образование) как в ценност-
но-содержательном, так и организационном плане.  

Руководствуясь проверенными научными идеями, постоянно  переосмысливая установленные 
противоречия между достигнутым и заданным результатом в процессе обучения и воспитания, про-
гнозируя решения поставленных педагогических задач, учитель на основе полученных на предыду-
щих этапах образования знаний, умений способен определить индивидуальную траекторию своего 
профессионального саморазвития, создать собственную методическую систему, творчески интер-
претировать  положения научной теории в практике, обогатить теорию собственным опытом эффек-
тивной педагогической деятельности [4].

Таким образом, ведущим концептом реализации преемственности в развитии исследователь-
ской деятельности учителя выступает общая для всех уровней педагогического образования сквоз-
ная задача – формирование исследовательской культуры учителя, профессиональной рефлексии, 
методологического мышления, предопределяющих продуктивность профессиональной практиче-
ской деятельности.
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САБАҚТАСТЫҚ МҰҒАЛІМНІҢ ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТЫ РЕТІНДЕ
CONTINUITY AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR ORGANIZING A TEACHER’S RESEARCH ACTIVITY

Аннотация. Бұл мақалада үздіксіз білім беру жүйесіндегі сабақтастық мәселесі және мұғалімнің зерттеу 
қызметі мектеп дамуының маңызды факторы ретінде қарастырылады. Мақала авторлары өзгерістерді енгізу 
субъектісі ретінде оқытушы-зерттеушінің сипаттамаларын көрсетеді.

Түйін сөздер: білім берудің үздіксіздігі, сабақтастық, зерттеу.
Аннотация.  В данной статье рассматривается вопрос преемственности в системе непрерывного образова-

ния и исследовательская деятельность учителя как важный фактор развития школы. Авторы статьи обозначают 
характеристики педагога - исследователя, как субъекта внедрения изменений.
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Ключевые слова: непрерывность образования, преемственность, исследование.
Abstract. This article examines the issue of continuity in the system of continuing education and the research 

activity of teachers as an important factor in the development of schools. The authors of the article designate 
characteristics of a teacher as a  researcher, as a person who introduces changes.

Keywords: continuity of education, continuity, research.
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ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Р. Нуриева, Т.Н. Галич, Р.Ф. Миннуллина

Принято считать, что нетрадиционные техники рисования развивают художественно-творческие 
способности, познавательную активность дошкольников. По мнению воспитателей практиков, в про-
цессе занимательного рисования у дошкольников появляется возможность экспериментировать, 
развиваются  познавательные мотивы, любознательность, потребность в творчестве.

Нами было проведено исследование в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении детский сад № 20 «Сказка» общеразвивающего вида Елабужского муниципального 
района». 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 50 детей  подготовительной  группы в 
возрасте 6-7 лет, которая была поделена на две группы. В качестве контрольной группы -25 детей, в 
экспериментальной группе - 25 детей.

     Для изучения уровня развития  творческого воображения детей старшего дошкольного воз-
раста были использованы методики «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко,методика «Круги» Д.П. 
Гилфорд, методика «Изучение гибкости построения графического образа» Е.П. Торранса.

Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко направлена на определение уровня развития  
творческого воображения, способности создавать оригинальные образы. В качестве материала ис-
пользуется один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна 
фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. Дошкольнику предлагается 
один из двух комплектов, другой может быть использован во время повторного обследования.

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать вол-
шебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится 
какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь». Ребенку дают простой карандаш и карточку с 
фигуркой. После того, как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» 
Ответ ребенка фиксируется. Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 
показать несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается коэффициент 
оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изобра-
жения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 

Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, 
и оба эти изображения не засчитываются ребенку.

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на основании 
одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран телевизо-
ра, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей. 

Таким образом, коэффициент оригинальности Кор равен количеству рисунков, не повторяющих-
ся у самого ребенка и ни у кого из детей группы. 

Методика «Круги» Д.П. Гилфорда  направлена на определение уровня развития  творческого во-
ображения, способности создавать оригинальные образы. В качестве материала используются кар-
точки,  на каждой из которых нарисованы 20 кругов. Во время обследования предлагается карточка 
и карандаш.

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Добавь любые детали или линии к 
основному изображению так, чтобы получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как 
внутри, так и снаружи круга» 

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), а также рисунки, в которых не 
использован стимульный материал - круг.

 Гибкость - число изображенных классов (категорий) рисунков. Например, изображения различ-
ных лиц относятся к одной категории, изображения различных животных также составляют одну 
категорию. Категории ответов: Война (военная техника, солдаты, взрывы). Географические объекты 
(озеро, пруд, горы, солнце, луна). Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, 
символы). Игрушки, игры (любые). Космос (ракета, спутник, космонавт). Лицо (любое человеческое 
лицо). Люди (человек. Машины. Механизмы. Посуда. Предметы домашнего обихода. Природные яв-
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ления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние. Растения (любые - деревья, травы, цветы). Спортив-
ные снаряды. Съедобные продукты (еда). Узоры, орнаменты. Украшения (бусы, серьги, браслет).

Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая категория. У ма-
леньких детей, которые не умеют писать, после окончания работы необходимо спросить, что изобра-
жено на рисунках, и подписать названия к рисункам. В основном это относится к возрастной группе 
5-7 лет.

Методика «Изучение гибкости построения графического образа» Е.П. Торранса. Тест позволяет 
выявить способность строить различные изображения на основе одного и того же графического 
контура. Бланк теста представляет собой стандартный лист бумаги с нарисованными в два ряда оди-
наковыми контурными изображениями (по 8 в каждом ряду), изображения могут напоминать: капли, 
круги, зигзаги, другие фигуры. 

Ребенок, используя предложенные изображения, должен придумать и нарисовать как можно 
больше различных фигур, предметов. Можно пририсовывать к контурам любые детали и объединять 
фигуры в один рисунок. Главный показатель уровня воображения и творческого мышления - коли-
чество идей, воспроизведенных ребенком. При подсчете следует обращать внимание на количество 
изображенных предметных тем. Каждая новая тема оценивается в 1 балл. Уровень развития способ-
ностей: низкий: 1-5 тем; средний: 6-7 тем; высокий: 8 тем и более. 

Далее мы  анализировали результаты констатирующего эксперимента в контрольной и экспе-
риментальных группах, выявленные с помощью методики «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко». 
Анализ результатов по  данной методике показывает, что 6 детей – 24% показали высокий результат, 
они набрали от 5 до 10 баллов. Это свидетельствует о, что у детей хорошо развито творческое вооб-
ражение. Практически все изображения детей уникальны и не повторяются. 

14 детей – 56% набрали от 2 до 4 баллов, что соответствует среднему уровню развития творче-
ского воображения. У этих детей присутствуют изображения, которые не повторяются с изображени-
ями других детей.

5 детей - 20% набрали наименьшее количество баллов от 1 до 0, это означает что их уровень 
развития творческого воображения - ниже среднего. Об этом свидетельствуют их результаты. В ри-
совании фигур у них практически нет неповторяющихся изображений. Следовательно, творческое 
воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать уникальные, нестан-
дартные изображения. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у детей, которые набрали наимень-
шее количество баллов, плохо развита способность рисовать нестандартные изображения. Это не-
посредственно связано с творческим воображением ребёнка. Результат детей с высоким и средним 
уровнем развития свидетельствует о том, что дети выполняют подобные задания. Например, они 
рисуют дома с помощью различных техник на свободные темы.

Для детей предложенные задания показались интересными, они с любопытством делали все, что 
им предлагалось. В контрольной группе особенно запомнилась девочка Алия, которая, включившись 
в «игру», предлагала множество вариантов допрессовывания фигур. Сразу было заметно, что девоч-
ка обладает высоким уровнем развития творческого воображения. Противоположностью ей были 
Стас и Вероника из этой же группы. Им было очень тяжело придумать рисунок, они постоянно пыта-
лись подсмотреть у других детей их варианты, но они все равно продолжали стараться, выполняли 
задание. Здесь соответственно низкий уровень

Анализ результатов по методике Дьяченко  показывает, что 4 детей – 16% показали высокий 
результат, они набрали от 6 до 10 баллов. Это свидетельствует о том, что у детей хорошо развито 
творческое воображение. Практически все изображения детей уникальны и не повторяются. 

14 детей - 56% набрали от 3 до 5 баллов, что соответствует среднему уровню развития творческо-
го воображения. У этих детей присутствуют изображения, которые не повторяются с изображениями 
других детей.

7 детей - 28% набрали наименьшее количество баллов от 2 до 0, это означает что их уровень 
развития творческого воображения - ниже среднего. Об этом свидетельствуют их результаты.

 В рисовании фигур у них практически нет неповторяющихся изображений. Следовательно, твор-
ческое воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать уникальные, 
нестандартные изображения. В экспериментальной группе выделился мальчик Эмиль, показав са-
мый высокий результат среди остальных ребят. Этот ребенок достаточно ловко и умело управился с 
заданием. Он нарисовал оригинальные образы.
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Дети со средним уровнем отличались от детей с высоким, тем, что некоторые искали поддержку 
в глазах педагога (Зульфия, Артем), были не совсем уверены в себе (Аделя, Амир), поэтому им было 
достаточно сложно выполнять задания.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у детей, которые набрали наимень-
шее количество баллов, плохо развита способность рисовать нестандартные изображения. Это непо-
средственно связано с творческим воображение ребёнка. 

Результат детей с высоким и средним уровнем развития свидетельствует о том, что дети выпол-
няют подобные задания. 

Таким образом, по результатам методики О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» на констати-
рующем этапе у детей старшего дошкольного возраста в обеих группах, экспериментальной и кон-
трольной, преобладает средний уровень развития мелкой моторики – 14 детей (56%) в экспери-
ментальной группе и 14 детей (56%) в контрольной. На следующем этапе нами была организована 
работа по развитию творческого воображения детей.

Анализ результатов по методике Д.П. Гилфорда  показывает, что средний балл детей по группе 
равен 36 баллам. Максимальное возможное количество баллов 71. Исходя из выше приведенных 
данных можно сделать вывод, что у детей средний уровень развития творческого воображения. Об 
этом свидетельствуют их результаты. В рисовании фигур у них в среднем не больше 7-8 тем. Следо-
вательно, творческое воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать 
уникальные, нестандартные изображения. 

Стас и Вероника, имеют низкий уровень, так как они набрали по 27 и 28 баллов. Они были не 
внимательны, отвлекались на посторонние действия. Они не смогли  выполнить до конца методику. 
Василя, Булат  показали средний уровень творческого воображения. Им требовалась помощь, но они 
неплохо справились с заданием. Алия, Рената с легкостью нарисовали большое количество рисунков 
по различным темам, эти дети получили высокий уровень творческого воображения.

Анализ результатов по методике Д.П. Гилфорда  показывает, что средний балл детей по группе 
равен 37. Максимальное возможное количество баллов 71. Исходя из выше приведенных данных 
можно сделать вывод, что у детей средний уровень развития творческого воображения. Об этом сви-
детельствуют их результаты. В рисовании фигур у них в среднем не больше 7-8 тем. Следовательно, 
творческое воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать уникаль-
ные, нестандартные изображения. 

Аделя и Амир, имеют низкий уровень, т.к. они набрали по 28 и 29 баллов. Их внимание было 
рассеянно, они отвлекались на посторонние действия. Они не выполнили все предлагаемые зада-
ния.  Анжелика, Денис  показали средний уровень творческого воображения. Им требовалась больше 
времени для выполнения методики, но они довольно хорошо справились с заданием. Эмиль и Элина 
с легкостью нарисовали большое количество рисунков на различные темы, эти дети получили высо-
кий уровень творческого воображения.

Таким образом, обобщая результаты методики, можно сказать, что у большинства детей твор-
ческое воображение развито на среднем уровне. Эти данные показывают нам, что некоторые дети 
нуждаются в дополнительных занятиях по развитию творческого воображения. 

Результаты исследования по методике «Изучение гибкости построения графического образа» 
Е.П. Торранса были обработаны,  и  анализ результатов показывает, что 5 детей – 20% показали вы-
сокий результат, у них было больше 8 тем. Это свидетельствует о, что у детей хорошо развито творче-
ское воображение. Практически все изображения детей уникальны и не повторяются. 

12 детей - 48% имеют средний уровень развития творческого воображения, так как в их рисунках 
присутствовало 6-7 тем. У этих детей присутствуют изображения которые входят в одни и те же темы.

8 детей – 32% имеют уровень развития творческого воображения - ниже среднего. Об этом сви-
детельствуют их результаты. В рисовании фигур у них все изображений входят в 1-5 тем. Следова-
тельно, творческое воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать 
уникальные, нестандартные изображения. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у детей, которых преобладает низкий 
уровень развития творческого воображения, плохо развита способность рисовать нестандартные 
изображения. 

Результат детей с высоким и средним уровнем развития свидетельствует о том, что дети выпол-
няют подобные задания, у них не плохо развито творческое воображение. 

Например, у Дениса средний уровень развития творческого воображения. Из 16-ти возможных 
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баллов, он получил лишь 7 баллов. Денис не смог нарисовать рисунки на различные темы, они по-
вторялись.

Заметно отличались дети с высоким уровнем развития творческого воображеия. Например, Ре-
ната набрала 10 баллов из 16 возможных. Ее рисунки были разнообразны. 

Анализ результатов по методике Торранса  показывает, что 5 детей – 20% показали высокий 
результат, у них было больше 8 тем. Это свидетельствует о, что у детей хорошо развито творческое 
воображение. Практически все изображения детей уникальны и не повторяются. 

13 детей - 52% имеют средний уровень развития творческого воображения, так как в их рисунках 
присутствовало 6-7 тем. У этих детей присутствуют изображения которые входят в одни и те же темы.

7 детей - 28% имеют уровень развития творческого воображения - ниже среднего. Об этом сви-
детельствуют их результаты. В рисовании фигур у них все изображений входят в 1-5 тем. Следова-
тельно, творческое воображение развито недостаточно хорошо, так как дети не умеют создавать 
уникальные, нестандартные изображения. 

Элина, Эмиль и Зарина показали высокий уровень творческого воображения. Эти дети нарисова-
ли много различных образов, набрав 10 и 9 баллов из возможных 16. Аня, Карина и Тимур   показали 
средний результат, дети не сразу поняли задание и выполнили его только после показа примера. У 
Адели и Амира  низкий уровень творческого воображения. Творческое воображение  у этих детей 
плохо развито, так как они рисовали подобные образы не проявляя оригинальности.

Можно сделать вывод, что у детей, которых преобладает низкий уровень развития творческого 
воображения, плохо развита способность рисовать нестандартные изображения. Результат детей с 
высоким и средним уровнем развития свидетельствует о том, что дети выполняют подобные задания, 
у них не плохо развито творческое воображение. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник на занятиях по рисованию развивают 
творческое воображение у детей старшего дошкольного возраста.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚИЯЛ
CREATIVE IMAGINATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Аннотация. Мақалада ересек мектеп жасына дейінгі балаларда сурет салудың дәстүрлі емес әдістерін 
қолдана отырып, шығармашылық қиялын дамыту мәселесі талқыланады. Тәжірибе өткізіледі. Авторлар мектеп 
жасына дейінгі балалардағы шығармашылық қиялдың даму деңгейіне талдау жасайды. «Доризование фигура-
лары» ОМ техникасы Дьяченко, «Шеңберлер» Д.П. Гилфорд, «Графикалық кескін құрудың икемділігін зерттеу» 
EP Торрент.

Түйін сөздер: дәстүрлі емес сурет салу техникасы, қызығушылық, шығармашылық, қиял, қабілет, мотив, тәу-
елсіздік.

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого воображения у детей старшего до-
школьного возраста средствами нетрадиционной техники рисования. Проведен эксперимент. Авторами анали-
зируется уровень развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста.  Применяются 
методики «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, «Круги» Д.П. Гилфорда, «Изучение гибкости построения гра-
фического образа» Е.П. Торранса.

Ключевые слова: Нетрадиционная техника рисования, любознательность, творчество, воображение, спо-
собность,  мотив, самостоятельность.

Abstract. The article discusses the problem of developing creative imagination in children of preschool 
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age using unconventional drawing techniques. The experiment is carried out. The authors analyze the level of 
development of creative imagination in children of preschool age. The techniques of “Dorizovanie figures» OM 
Dyachenko, “Circles” D.P. Guildford, “Studying the Flexibility of Building a Graphic Image” EP Torrance.

Key words: Unconventional drawing technique, curiosity, creativity, imagination, ability, motive, independence.
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БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА 
STEM ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ САУАТТЫЛЫҚТЫ 
ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ КІЛТІ

Б.Б.Нуркешов, Ш.А.Досбенбетова, Н.Ә.Халила 

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың                     31 қаңтар 2017 
жылғы халыққа жолдауындағы төртінші басымдық – адами капитал сапасын жақсарту болатын. 
Соған сәйкес Елбасы «Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім 
беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын 
сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сонымен бірге, 
IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу ке-
рек.» - деп атап өткендігі мәлім. Себебі ХХІ ғасыр - білім ғасыры, ақпарат кеңінен таралып, технология 
дамыған ғасыр. ХХІ ғасырдағы білім дегеніміз - төрт негізгі құзіреттілікке ие жастарды, атап айтқан-
да ойлау, жұмыс істеу, өмір сүру және жұмыс жасау дағдыларын игеруге бағытталған күш. Ойлау 
құзіреттілігіне келетін болсақ, ХХІ ғасырдағы білім проблемаларды шеше алатын, мета-танымды ой-
лайтын және шығармашылық тұрғыдан ойлана алатын түлектерді қалыптастыруға бағытталған. Олар 
ХХІ ғасыр дағдыларын игере алады деп күтілуде, олардың бірі - қазіргі заманғы қоғамда ғылым мен 
техникаға байланысты көптеген мәселелерге байланысты ғылыми сауаттылық.  

Тұңғыш президенттің ұсынып отырған білім беру жүйесіндегі өзгеріс жобалары сияқты, 2015 
жылы Экономикалық Ынтымақтастық Даму Ұйымы (ЭЫДҰ) «Білім мен дағдылардың болашағы: білім 
беру 2030» жобасын іске қосты, ол адамдарға 2030 жылға қарай жақсы өмір сүру үшін қажет дағ-
дылар мен құзыреттіліктерді, құндылықтарды анықтауға және заманауи әлемнің қажеттіліктеріне 
сәйкес мектептегі білім беру жүйесін өзгертуге бағытталған. 

Осы ЭЫДҰ білім департаментінің директоры А.Шлейхер ХХІ ғасырдағы мектеп бұдан былай өт-
кен жолмен жүре алмайды деп санайды:

«... Бүгінгі таңда, жедел экономикалық және әлеуметтік дамудың арқасында мектептер оқушы-
ларды әлі жоқ мамандықтарға, әлі ойлап табылмаған технологияларға және біз әлі кездестірмеген 
проблемаларға дайындауы керек» - деп айтқан болатын. Осындай өзгерістердің қажеттілігі салда-
рынан енгізіліп отырған оқытудың жаңартылған стандарттарының негізгі мақсаты – оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту. Осы функционалдық сауаттылықтың деңгейіне байланысты 
2019 жылдың 17 қыркүйек күні Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов үкімет отырысын-
дағы баяндама жасаған болатын.  Онда еліміз орта білім беруде бес салыстырмалы зерттеуге қа-
тысатындығы. Олардың негізгілері – PISA, PIRLS және TIMSS. PIRLS зерттеуінде Қазақстан мәтінді 
түсіну және оқу сауаттылығы бойынша 27-орында. Ал TIMSS зерттеуінде математика, жаратылыстану 
пәндері бойынша жетекші он елдің қатарына енгендігі айтылды. Бірақ та, TIMSS зерттеуі тек қана 
академиялық білімі бар екенін көрсетеді. Осы көрсеткіш бойынша нәтиже жақсы, алайда ең маңы-
зды рейтинг – PISA. Оның нәтижелері оқушылардың функционалдық сауаттылығының төмен екенін 
көрсетіп отыр. Еліміздің 15 жастағы жасөспірімдерінде талдау жасау, сыни тұрғыда ойлау дағдыла-
ры жеткіліксіз. Басқаша айтқанда, қазақстандық оқушылар көп біледі, бірақ алған білімін тиісінше 
қолдана алмайтындығы айтылды. Осы мәселеге негізінде биологияны оқытуда STEM элементтерін 
қолдану арқылы оқушылардың ғылыми сауаттылығын дамыту міселесі айқындалды. [1]

«Ғылыми сауаттылық» термині 1958 жылдан бастап, ғылыми білім беру және қоғамдық түсіну 
туралы ашық пікірталас орталарда қолданыла бастады. Бұл термин Laugksh (2000) атап өткендей, 
бір-біріне тәуелсіз екі ғалыммен Hurd (1958) және McCurdy (1958ж.) қолданысқа енгізілді. Бұл тір-
кес ғылыммен айналысуға қажетті көзқарас пен білімді білдіру құралы ретінде қолданылды – яғни 
адамның жеке өмірінде де, ғылым мен техниканы қолдану кезінде де, көбірек білім алу кезінде 
туындаған азаматтық мәселелер аясында.

Ғылыми сауаттылықты өлшеу саласында ықпалды болып келген ең алғашқы анықтамалардың 
бірі - ғылыми сауаттылықтың үш түрін ажырататын Шен ұсынған анықтама (1975б, 46-47 б.):

• Практикалық: «денсаулық пен өмір сүру сияқты практикалық мәселелерді шешуге қолданыла-
тын білім».

• Азаматтық құқық: «азаматқа ғылым мен ғылымның проблемалары туралы білуге мүмкіндік 
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беру керек, сол себепті ол және оның өкілдері осы мәселелерге жалпы мән береді және технологи-
ялық қоғамда демократиялық процеске белсене қатысады».

• мәдени: ынталандыру немесе «адамның басты жетістігі ретінде ғылым туралы білуге деген 
ұмтылыс». [2]

Қысқаша айтқанда ғылыми сауаттылық дегеніміз - айналадағы табиғи және әлеуметтік құбылы-
старды түсіну қабілеті. Неғұрлым жайлы, сау және жақсы өмір сүру үшін ғылыми тұрғыдан дұрыс 
шешім қабылдау мүмкіндігі. 

Сонымен қатар қазіргі таңдағы ғылымдағы өнертабыстың көпшілігі бірнеше ғылым саласының 
ұштасу нәтижесінде пайда болып жатыр. Бұл мектеп қабырғасында алып жатқан түрлі ғылым са-
ласындағы білімдерін біріктіріп, оны күнделікті өмірде туындағын мәселелерді шешуде қолдана 
алу қабілетін дамытуды талап етеді. Соның салдарынан білім беру саласына   STEM  оқыту жүйесі 
қарқынды белес алып келеді. Бала ғылым, математика, технология және инженерия сияқты басты 
академиялық салаларда білімін қатар дамытып және оны қолдана  алу қажет. Бұны бір сөзбен STEM 
(science, technology, engineering and mathematics) деп атауға болады.

STEM – оқытудың біріктірілген тәсілі, оның шеңберінде  академиялық ғылыми-техникалық тұжы-
рымдамалар шынайы өмір контексінде зерттеледі.   Бұндай тәсілдің мақсаты – мектеп, қоғам, жұмыс 
және бүкіл әлем арасында STEM-сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикадағы бәсекеге 
қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату (Tsupros, 2009).

«STEM» аббревиатурасын америкалық бактериолог Р.Колвэлл 1990 жылдары алғаш рет ұсынды, 
бірақ ол тек 2000 жылдарда ғана белсенді қолданыла бастады. STEM негізінде бұл түсініктің жаңа 
нұсқалары пайда болды, солардың ішінде анағұрлым кең таралғаны STEAM (ғылым, технологиялар, 
инженерия, өнер және математика) және STREM (ғылым, технологиялар, робототехника, инженерия 
және математика) болды. Қазіргі уақытта STEM әлемдік білім берудің басты трендтерінің бірі болып 
табылады.[3]

Осы жайттарды ескере отырып білім алушылардың биология сабағында жаратылыстану ғылыми 
сауаттылығын STEM элементтерін қолдану арқылы дамытуды зерттеу көзделіп отыр. 

Зерттеу жұмысының мақсаты:
- STEM оқыту жүйесін биологияны оқытуда қолдана отырып оқушылардың жаратылыстану 

ғылыми сауаттылығын дамытуды зерттеу. 
Зерттеу міндеттері:   
- Ғылыми сауаттылықтың теориялық негіздерін айқындау;
- Жаратылыстану ғылымы бойынша сауатты оқушы моделін дайындау; 
- ОӘК даярлау (STEM элементтерін қолдануға болатын биологияның тақырыптарын айқындап, 

нұсқаулық даярлау);
- Білім алушылардың бастапқы ғылыми сауаттылық көрсеткіш деңгейін анықтау;
- Алынған нәтижелерге сәйкес қорытынды тұжырымдап, ұсыныс жасау;
- Аралық және бақылау тапсырмаларының нәтижелерін талдау арқылы қорытынды шығару.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ STEM В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К РАЗВИТИЮ 
НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

THE USE OF STEM ELEMENTS IN THE TEACHING OF BIOLOGY IS THE KEY TO THE DEVELOPMENT  
OF SCIENCE LITERACY

Аннотация. Аталған мақалада оқушылардың бойындағы жоғарғы деңгейде ойлау дағдыларының әліде 
болса дамыту қажеттілігі айтылған. Бұл мәселені шешудің мемлекеттік деңгейдегі атқарылған іс-шаралар кел-
тірілген. Биологияны оқытуда STEM элементерін қолданудың алғы шарттары және ғылыми сауаттылық ұғы-
мына түсінік қалыптастырылды.   STEM элементерін биологияны оқытуда қолдану, оқушының жаратылыстану 
ғылыми сауаттылығын дамытуға әсерін зерттеудің мақсаттары мен міндеттері айқындалған.

Түйін сөздер: Ғылыми сауаттылық, STEM, ойлау дағдылары, PISA
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость развития у учеников навыков мышления высокого 
уровня. Приведены меры, принятые на государственном уровне для решения этой проблемы. Предпосылки ис-
пользования элементов STEM в преподавании биологии и концепции научной грамотности. Также определено 
цели и задачи исследование в вопроса как влияет использования элементов STEM в преподавании биологии 
на развитие научной грамотности студентов.

Ключевые слова: научная грамотность, STEM, навыки мышления, PISA
Abstract. The article discusses the need for students to develop high-level thinking skills. The measures taken 

at the state level to solve this problem are given. Prerequisites for using STEM elements in teaching biology and 
the concept of scientific literacy. It also defines the goals and objectives of the study on the issue of how the use 
of STEM elements in teaching biology affects the development of scientific literacy of students.

Keywords: scientific literacy, STEM, thinking skills, PISA
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАДА 
СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Ж.О. Оразымбетова

Еліміздің қазіргі білім беру саясаты қазақстандық білім беру жүйесінің халыққа мүлтіксіз қызмет 
етуін қамтамасыз етуге бағытталған. Оның негізгі ұстанымы – оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамы-
татын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, тәрбиелеуші тұлға қалыптастыру, 
өзінің алған білімін кез келген жағдайда жүзеге асыра алатын әлемдік бәсекеге қабілетті, өз ісіне 
шебер, білімді де білікті маман даярлап шығару болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда мамандар 
даярлауда кәсіптік практиканың алатын орны ерекше.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім алушылардың кәсіптік практика-
сы мамандар мен жұмысшылар даярлаудың бір бөлігі болып табылады, ол практика базасы болып 
табылатын тиісті ұйымдарда жүргізіледі және білім беру ұйымдарындағы оқыту процесінде алған 
білімді бекітуге практикалық дағдылар алу мен озық тәжірибені меңгеруге бағытталады» делінген.

Ф.Бэкон «Танымның қайнар көзі - практика, бақылау, эксперимент, білім тәжірибеден шығады» 
десе, Джон Локк адамда «туа біткен идеялардың» болуы мүмкін емес, себебі идеялардың өзі прак-
тика арқылы пайда болады», - деп тұжырымдаған. 

Г.М.Коджаспирова, Л.В.Борикованың «Бастауыш мектептегі  педагогикалық практика» атты оқу 
құралында педагогикалық практиканың болашақ мамандарды даярлауда бейімдеушілік қызметін 
мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізуге, ата-аналармен жұмыс істей білуге, педагогикалық әре-
кеттің қуанышы мен қиындығын көріп, төзе білуге бейімделетіндігін, оқыту қызметі алған теориялық 
білімін тексеріп, педагогикалық ізденіс арқылы педагогикалық сана қалыптасады деп түсіндіреді.

В.Афанасьев: «Теория мен практиканың айырмашылығы – тәжірибеде. Теория деген не? Өткен 
ұрпақтың жинаған іс-тәжірибесі. Практика деген не? Өзіміз жинақтайтын іс-тәжірибе. Теорияны да, 
тәжірибені де ескерген жөн. Теориямен нығайтылмаған тәжірибе ешқашанда тиімді болмайды, қан-
дай тақырыпта сөз қозғалса да» - деп айтқан.  

«Мектептегі байқау практикасы» кезінде қалыптасатын іскерліктер:
- пәндік және сыныптан тыс сабақтардың мақсаты мен міндеттерін, түрлері мен әдістерін 

анықтау;
- оқу-көрнекі құралдарын жасақтау және қолдану, кіші мектеп жасындағы білім алушылардың 

зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру;
- тақырыптық-күнтізбелік жоспар және қысқа мерзімді сабақ жоспарларын құрастыру;
- сабақта инновациялық технологияларды пайдалану;
- пән бойынша сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстарды өткізу;
- балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақты өткізудің тиімді формаларын, әді-

стері мен тәсілдерін талдау;
- практика кезінде өз қызметін бақылау және талдау;
- болашақ мұғалімнің портфолиосы мазмұнын жаңарту.
Заман талабына сай білім алушылар педагогикалық теорияны жетік меңгерген, өзінің кәсіби қы-

зметінің қоғамдағы орнын терең түсінетін  жеке тұлға болуы шарт.
Н.Д.Хмельдің ғылыми зерттеуіне сүйенсек, «Педагогика ғылымында болашақ мұғалімді алдын-а-

ла практикалық даярлаудың мазмұны мен әдістемесіне әсер ететін – студенттің педагогикалық ең-
бегінің барлық түрлері мен формаларына өз күштерін, біліктерін байқауға мүмкіндік беретін дәстүр 
қалыптасқан», - деген болатын.  Бұдан педагогикалық практика болашақ бастауыш сынып мұғалімінің 
негізгі әрекетін терең білуге және өзін-өзі талдауға мүмкіндік туғызатынын көреміз [3].  

Мектептегі   байқау   практикасының мақсаты – білім  алушыларды бастауыш сынып мұғалімінің 
педагогикалық қызметіне дайындау. 

Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі оның кәсіби қызметінің сипатында көрініп, 
қойылатын нормаларға, стандарттар мен талаптарға сәйкес педагогикалық функцияларды орында-
уға дайындығын және қабілетін, мақсаттар, мазмұн, технологиялар деңгейінде жаңа педагогикалық 
шындық жасауға ықыласы мен іскерлігін, сондай-ақ бастауыш мектептегі тұтас оқу процесін түсінуі 
мен пайымын қамтамасыз етеді. Құзыреттілік жалпылама түрде кәсіби білімнің нәтижесі ретінде си-
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патталып, кәсіби даярлық мазмұны мен әрбір маман меңгеруге тиісті кәсібиліктен тыс білім жүйесін 
қамтиды.  Кәсіби құзырет – бұл атқарған қызметі бойынша міндеті мен борышын орындауға еңбек 
субъектісі ретінде қабілеттілігі мен әзірлігі.  Сондықтан кәсіби құзыреттер еңбек нарығының талап-
тарына сай негізгі көрсеткіштердің бірі болып саналады.

Білім алушылар төмендегідей  «Бастауыш мектептің пәндерін оқыту әдістемесін меңгеру» кәсіби 
құзыреттілігін меңгеруі қажет:

1. Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, оқу жоспары,  «Сауат ашу», 
«Қазақ тілі», «Әдебиеттік оқу» оқу бағдарламаларының білім мазмұнын талдайды. 

2.  Бастауыш шағын жинақталған мектеп жағдайында  «Сауат ашу», «Қазақ тілі», «Әдебиеттік оқу» 
пәндерінің оқыту әдістемесін игереді. 

«Сауат ашу», «Қазақ тілі», «Әдебиеттік оқу» пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешеннің мазмұ-
нын талдайды.

3. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларды даярлайды. 
4. Сауат ашудағы әліппе кезеңінің сатыларын ажыратады.
5. Оқытудың формалары мен әдіс-тәсілдерін, технологияларын таңдайды, тиімді жоспарлайды.
6. Әліппеге дейінгі кезең, әліппе кезеңі, әліппеден кейінгі кезеңнің ерекшеліктеріне көңіл бөледі.
7. Өзін-өзі реттейтін тұлға ретінде қалыптастыруда қалыптастырушы бағалау мен жиынтық баға-

лау әдіс-тәсілдерін, дарынды және талантты балаларды, түрлі жастағы балаларды оқыту жолдарын 
пайдаланады, тапсырмаларға дескрипторлар құрастырады.

8. Сауат ашу, қазақ тілі, әдебиеттік оқу кезеңінде бөлімдер мен тақырыптар бойынша формативті 
және жиынтық бағалау тапсырмаларын жасақтайды.

9. Буындап оқу, дыбыстық-әріптік талдау, сызба бойынша сөйлем құру әдіс-тәсілдерін қолданады.
10. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды үйретуде артикуляциялық аппаратпен жұмыс жасайды.
11. Көркем жазу әдістемесін, баспа және жазба әріптерді үйрету әдістемесін пайдаланады.
12. Тіл заңдылықтарын, ерекшеліктерін, тілдің дыбыстық жүйесін ұғынады.
13. Қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік құрылымын, сөзжасам-

дық жүйесі , сөйлем құрылысын талдайды.
14. Лингвистикалық талдау жүргізеді.
15. Тілдің лексикалық, сөз тудырушы, грамматикалық, стилистикалық нормаларын қолданады.
16. Тіл мәдениеті талаптарын орындайды.
17. Сауат ашу кезеңіндегі  жазылым, оқылым, тыңдалымның негізгі әдіс-тәсілдерін  ажыратады.
18. Білім алушыларды сауаттылыққа, жазуға, оқуға, грамматикаға, сөйлеуге үйретудің негізгі әді-

стері мен тәсілдерін ажыратады.
19. Көркем жазуға үйретудің талаптарын сақтайды, әдістерін қолданады.
20. Мазмұндама, шығарма, диктант, ойтолғау жұмыстарын жүргізудің әдістемесін қолданады.
21. Көркем шығарма түрлерін оқытудың, сыныптан тыс оқудың әдіс-тәсілдерін қолданады.
22. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастырады [5]. 
        Коммуникативтік дағдыларды ортақ тақырыптарды оқыту барысында қалыптастыру қажет. 

Коммуникативтік тәсіл білім алушылардың оқу сауаттылығын дамыту мақсатын көздейді, яғни мәтін-
дерді түсіну және оларға рефлексия жасау қабілетін дамытуға, олардың мазмұнын өз мақсаттарына 
қол жеткізу үшін пайдалануға, білімдерін және мүмкіндіктерін арттыруға, қоғам өміріне белсенді 
қатысуға бағытталған. 

Пәнді оқытудың басты ерекшелігінің бірі білім алушылардың сауаттылығын арттыру және тілін 
дамыту мақсатында жазба жұмыстарын жүргізіп отыру болып табылады.

«Қазақ тілі» пәнін оқытуда педагогикалық тәсілдемелер мен технологияларды қолдануға бола-
ды: 

1) оқытудың коммуникативтік (қарым-қатынастық) тәсілдемесі – әрекеттік тәсілдеме (сөйлеу 
әрекетінің түрлері бойынша дамыту); 

2) дамыта оқыту технологиясы (білім алушылар оқу әрекетінің жүйесін игереді, өзінің іс-әрекетін 
жоспарлауды және оны басқаруды үйренеді); 

3) зерттеушілік тәсілдеме (білім алушылар «нені білемін?, нені білгім келеді?, нені үйрендім?» 
тұрғысынан өз әрекетін талдауға үйренеді); 

4) саралап оқыту технологиясы (білім алушыларды қабілетіне, мүмкіндігіне, ерекшелігіне қарай 
оқыту міндетін қою); 

5) жүйелі-әрекеттік тәсілдеме (білім алушы білімді дайын күйінде алмай, оны өзі өндіруден, өз 
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оқу әрекетінің мазмұны мен түрлерін ұғынудан, оның ережелер жүйесін түсіну мен қабылдаудан, 
жетілдіруге белсенді қатысудан тұрады) [1].  

Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы.  Сабақты мақсатқа бағытталған мұғалім мен 
оқушылардың ұжымдық шығармашылық еңбегі деп қарастыру керек. 

Қысқа мерзімді жоспарды білім алушының өзі әзірлейді. Сабақ жоспарын әзірлегенде сара-
лап оқыту тәсіліне және оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге назар аудару қажет. Сабақты 
жоспарлау оқу мақсаттарына тиімді қол жеткізуге мүмкіндік береді. Машықтанушы әр сабақтан кей-
ін оқушылардың оқу материалын меңгеруде туындаған қиындықтары мен оқу жетістіктерін анықтау 
үшін сабаққа талдау (рефлексия) жасап отырғаны жөн. 

Сабақтың міндетті элементі кері байланыс болуы тиіс, ол оқушыны қолдауға бағытталған іс-әре-
кетін түзетуге мүмкіндік береді және білім беру процесін жетілдіруге себін тигізеді. Қалыптасты-
рушы бағалау кезінде машықтанушы оқушылардың санын және кері байланыс беру жиілігін өздігі-
нен анықтайды.

Сабақты жіктеу пәннің, оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты болып табылады [6].  
И.Н.Казанцев сабақтарды жіктеу үшін үш принципті басшылыққа алады:
а) мазмұны;
ә) дидактикалық мақсаты; 
б) сабақты өткізу тәсілі бойынша.
Б.П.Есипов, Н.И.Болдырев, Г.И.Щукина жасаған сабақтар жіктеуі негізгі дидактикалық міндеттер 

бойынша жасалған. Бұл жіктеуге сабақтардың әртүрлі типтері кіреді:
- оқушылардың жаңа білімді игеру сабақтары;
- іскерлік пен дағдыны қалыптастыру және жетілдіру сабақтары;
- қайталау, бекіту, яғни, білімді, іскерлікті және дағдыны кешенді қолдану сабақтары;
- білімді, іскерлікті, дағдыны бақылау – тексеру сабақтары;
- аралас сабақтар – мұнда бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі [4].  
Сабақтардың тиімді жоспарын құру қажетті уақытты, білім алушылардың қабілеттері мен мақ-

сатты түсінуін талап етеді.
Сабақты оқушылар үшін тиімді және қызықты етіп өткізу үшін не керек? 
«Табысты сабақ құрылымы» бойынша ұсыныстар:
1. Раппорт (сенім) орнату.
2. Тақырыпты жариялау.
3. Мақсат пен бағалау критерийлерін оқушылармен бірге талқылау:
- Сіздер бүгінгі сабақта не үйренгілерің келеді?
- Сіздердің үйренгендеріңіздің дәлелі қандай болады?
Бағалау критерийлері қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындау үшін беріледі.
4. Сабақтың басы (проблеманы айқындау, қызығушылықты ояту, қажеттілік тудыру, мотивациялау 

кезеңі). 
Тапсырма мен оны орындау тәсілін ұсыну (мақсаты мен бағалау критерийлерін, дескрипторды 

талқылау). 
Тапсырманы орындау. Мұғалім бақылайды, кері байланыс ұсынады, көмектеседі, кеңес береді, 

бағыт-бағдар сілтейді, ынталандырады, сынып жұмысын үйлестіреді. Тапсырманы орындау нәтиже-
лерін бағалау (оқушылар өзін-өзі, бірін-бірі бағалайды) талқылау, қорытындылау.

-Не үйрендік? Не білдік? Қалай орындадық? Мақсатқа жеттік пе? Табысты жерлеріміз ұандай 
болды? Қай жерде қиналдық? Енді не істеу керек? деген сияқты сұрақтарды талқылау.

5. Сабақтың ортасы (проблеманы шешу, мағынаны ашу, өз қолымен жасау, орындау, операциялық 
кезең).

Тапсырма мен оны орындау тәсілін ұсыну (мақсат мен бағалау критерийлерін, дескрипторларды 
талқылау). Тапсырманы орындау. Мұғалім бақылайды, кері байланыс ұсынады, кеңес береді, бағыт-
бағдар сілтейді, ынталандырады. Тапсырманы орындау нәтижелерін бағалау (оқушылар өзін-өзі, 
бірін-бірі бағалайды), талқылау, қорытындылау.

6. Сабақтың аяғы (проблеманың шешімін қорытындылау, бағалау – рефлексиялық кезең). Қалып-
тастырушы бағалауға арналған тапсырма және оны орындау тәсілі (мақсаты мен бағалау критерий-
лерін, жазбаша берілшген дескрипторларды талқылау). Тапсырманы орындау. Тексеру (өзін-өзі не-
месе бірін-бірі) және тапсырманы орындаудың (тексерудің) нәтижелерін талқылау, қорытындылау. 
Рефлексия: сабақ нәтижелерін талқылау, қорытындылау. Үйге берілген тапсырманы талқылау (мақ-
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сатын, орындалу жолдарын) [2].  
Бастауыш  мектепте сабақты ұйымдастыру жүйелі іс-әрекеттік және практикалық бағдарланған 

тәсілдер аясында жүзеге асырылады. Сабақтың мақсатты бағыты білім алушылардың оқу-танымдық 
және оқу-практикалық іс-әрекеттерін өз бетінше қалыптастыру және дамыту; белсенді оқыту әді-
стерін қолдану: проблемалық-диалогтық, ішінара іздеу, іздестіру, жобалау, зерттеу. 

Сабақтың табыстылығы машықтанушы мен оқушылардың жылы қарым-қатынас құруына тікелей 
байланысты. Тиімді сабақ тиімді жоспарлауға байланысты болады. Тиімді жоспарлау білім алушылар-
дан заманауи педагогикалық-дидактикалық қағидаттарды кіріктірсе, оқушылардың жас ерекшелік-
тері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқу ортасын құра алуына және ол оқу әрекетінің нәтижесін 
болжай алуына байланысты.

Мақсатты ұйымдастырылған және тиянақты өткізілген педагогикалық практика білім алушылар-
ды оқыту мен тәрбие жұмысының қазіргі өмірімен байланысын күшейтуге, болашақ ұстаздың бала-
лар және жасөспірімдермен байланысын күшейтуге, пән бойынша психологиялық – педагогикалық 
білімінің қалыптасуына оң әсерін тигізеді. 

Педагогикалық практика барысында, машықтанушылар болашақ қызметінің қыр-сырын тікелей 
мектепте танып, психологиялық және кәсіби бейімделуден өтеді.  Машықтанушылар  практика кезін-
де өздерін мұғалім ретінде сезінуге мүмкіндік алып, мектеп оқушыларымен қарым-қатынас жасау 
ерекшеліктеріне үйренеді. 

Педагогикалық практика болашақ мамандардың кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптасты-
руда, болашақ педагогтардың кәсіби қалыптасуында үлкен және маңызды рөл атқарады. Практи-
кадан өту барысында машықтанушылардың теориялық білімдері тереңдетіледі, кеңейеді, нығайты-
лады. Машықтанушылардың  кәсіби білік-дағдылары мен кәсіби-тұлғалық қабілеттері қалыптасып, 
педагогикалық ойлауы, шығармашылық белсенділігі мен дербестігі дамиды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN PEDAGOGICAL PRACTICE

 
Аннотация. Мақалада мектептегі байқау практикасының мазмұны, ұйымдастыру бағыты, педагогикалық 

практика нәтижесінде  қалыптасатын кәсіби құзіреттіліктер, білім алушылардың заманауи сабақты жоспарла-
уы қарастырылған.

Түйін сөздер: педагогикалық практика,  кәсіби құзыреттілік,  сабақ. 
Аннотация. В статье рассмотрено содержание практики, направления организаций, профессиональные 

компетенции, сформированные в результате педагогической практики, планирование учениками современ-
ных уроков.

Ключевые слова: педагогическая практика,  профессиональная компетентность, урок.
Annotation.  The article considers the content of practice, directions of organizations, professional competences 

formed as a result of pedagogical practice, planning of modern lessons by pupils.
Key words: pedagogical practice, professional competence, lesson.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 
ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ

Л.К. Орынбекова

Еліміздің білім беру жүйесінде бүгінгі күннің талабына сай оқытудың жаңа мазмұндағы үрдістері 
дүниеге келді. Осындай талаптарға сай білім беру мақсатында үш тілді оқыту жүзеге асып жатқаны 
белгілі. Бұл  өзгерістер оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін қалыптастырып ғана қоймай, биоло-
гия пәнін ағылшын тілінде оқу арқылы пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Айтылған  мәсе-
ленің   басты  ерекшелігі оқытудың нәтижесін алдын ала болжап, оқушылардың білім алу барысында  
іздену-зерттеу және өз бетімен  білім алу жүйесін, алған білімін өмірдің жаңа жағдайларына  пайда-
лана  білу арқылы танылады. Сондықтан білім беру саласындағы өзгерістер  жеке тұлғаны қалыпта-
стыруға, оқу үрдісіндегі  тиімді  әдіс- тәсілді іздестіруге, баланы шығармашылық,  рухани  жаңғыруға, 
адамгершілікпен  салауатты  өмір салтын  берік  ұстануға  бағытталған[1]

Біздің ата-бабаларымыз кезінде «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл», «Өзге тілдің бәрін 
біл, өз тіліңді құрметте» деп бекер айтпаса керек. Міне, бүгінгі күнде әлемнің алпауыт мемлекет-
терімен бәсекеге түсуге болашақ жастарымыздың білімді болуымен қатар, өзге ұлттың тілін түсінетін 
және білімі де өзге елдермен тең болуы тиіс деп ойлаймын. Елбасымыз 2012 жылдан бері «Жара-
тылыстану пәндерін ағылшын тілінде кіріктіріп оқыту керек» - деп  алға мақсат қойған болатын. 
2017-2019 жылдары аралығында биология, химия, физика және информатика пәндерінің мұғалім-
дерін оқыту үшін мемлекеттен қаржы бөлініп, қазіргі күні пән мұғалімдері ағылшын тілінде өз білім-
дерін жетілдіру үстінде[3].

«Көз – қорқақ, қол – батыр» дегендей мұндай батыл бағдарламаны жүзеге асыруға да біліммен 
бірге тәуекел керек. Қандай жаңалықтың да алғашқы қадамы күдік пен үрейге толы болатыны заң-
дылық. Алайда, Елбасымыз бастаған бұл бағдарламаға үрейден бұрын  «биология  пәнін өзге елдің 
тілінде түсіну және оқушылармен бөлісу қаншалықты қиын немесе оңай бола ма?» - деген көкейде 
сан сұрақ туындап, бір жағынан қатты қызығушылықпен қарағаным да рас.  

Жаратылыстану пәндерін үш тілде оқыту – болашақ ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына 
жол ашатын, ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күннің 
басты жаңалығы.  

Ағылшын тілінде оқыту кезінде кез келген бір әдістемені қолдану әртүрлі шарттарға байланы-
сты болып келеді. Ең басты шарттары: ағылшын тілін оқытудың  алдына қойылатын мақсаты,  оны 
оқып-үйренуге бөлінген уақыт, сағат саны жатады. Осы шарттардың ішінде  аса маңызды рөл  атқа-
ратыны -  оқыту мақсаты болып келеді. Бұл шарт қоғамның дамуы, оның басқа елдермен саяси, ша-
руашылық және тағы да басқа байланыстары  шетел тілін  оқытудың мақсаттарын анықтауға  тікелей 
әсер етеді [2]

Сабақ процесінде жаңа технологиялық әдістерді пайдалануда техникалық құрылғыларды қол-
дану кезінде ағылшын тілін білу де маңызды. Кез келген пәнде жаңа материалды меңгеру кезінде 
тірек-конспект, кестелер, тірек-сызбалар мен термин сөздер қолданылады. Термин (лат. terminus - 
шек, шеті, шекарасы деген мағынада) ғылыми ұғымға айқын анықтама беретін, оның мағыналық 
шегін дәл көрсететін сөздер болып келеді. 

Биология курсын құрайтын ұғымдар өте көп әрі үнемі толықтырылуда. Оқулықтың әр бөлімін, 
тарауын өткен кезде мұғалім негізгі ұғымдарды айтып, олардың басқа ұғымдармен байланысын, 
тақырыптар мен пәнаралық байланысты орнатуы қажет[3]. Сондықтан мақсатты жұмысқа анықтама-
лар мен тұжырымдамалардың, термин сөздердің дұрыс мәнін, мағынасын түсіну, жаңа материалды 
терең түсінуге негіз болады. Бұл шет тілінен енген термин сөздердің семантизациясы болып келеді. 
Жаңа сөзбен танысқан кезде оқушылар ауызша дауыстап екі-үш рет айтып, тақтаға жазуы қажет. 
Мысалы, биология – тіршілік туралы ғылым – Biology, жасуша - тірі ағзаның құрылымдық бірлігі – Cell, 
пластид - жасушаға түс беретін құрылым – Plastid, популяция - ағзадан жоғары биологиялық жүйе – 
Populations, тұқымқуалаушылық - ұрпақтардың ата-анасының қасиеттері мен белгілерін қайталауы 
– heredity, т.б. 

Нақты терминдердің ағылшын тіліндегі түсіндірмесі оқыту тілінде беріледі. Осыдан тілдік және 
тілдік емес пәндер мұғалімдері өз сабақтарын даярлау барысында жаратылыстану пәндерінің (био-
логия, химия, физика, информатика) мұғалімдері терминнің ағылшын тіліндегі баламасын дұрыс 
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ұсынуы үшін өзара әріптестікте болуы тиіс, ал сөйлемдер мен мәтіндер конструкцияларын құру – 
бұл ағылшын тілі мұғалімінің де міндеті болып табылады, ол міндеттер ағылшын тілі сабақтарында 
шешіледі.

Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту көптеген жаңа табыстарға жол ашады. Жастар 
заман көшімен бірге ілесе жүріп Қазақстанның білім көрсеткішін әлемдік  деңгейде көрсетуіне мүм-
кіндік туғызады.  Бірнеше тілде сөйлей де жаза да білетін азамат өз елінде де, шетелдерде де бәсе-
кеге қабілетті тұлғаға айналары сөзсіз. Бүгінгідей ақпараттық технология өркендеп тұрған заманда 
осы бір жаңашыл қадам бізге де, болашақ жастарымызға да білім кеңістігінде еркін самғап, басқа 
елдермен біліміміз бен мәдениетімізді тең түсіретіндей бағдарлама болады деп сенемін. 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Ағылшын тілін және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, химия, 

биология, жаратылыстану) кіріктіріп оқыту, Оқу-әдістемелік құрал,  Астана 2016ж 
2. Ешанова Г.Сұлтанбек Қожахметовтің жеке тұлғаның дамуына бағытталған ой- пікірлер// Қазақстан 

жоғары мектебі. -2006.-№1.96-99 б.
3. https://adisteme.kz/pedagogikalyq-adis-tasilder-bilim-sapasyn-arttyrydyn-basty-quraly.html Әнесов 

Ғани Әбдіхамитұлы

ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ – ТРЕБОВАНИЕ  СЕГОДНЯШНЕГО 
ВРЕМЕНИ

TEACHING NATURAL SCIENCES IN ENGLISH - REQUIREMENT OF EDUCATION TODAY

Аннотация. Жаһандану және интеграция ғасыры болып табылатын 21 ғасыр біздің алдымызға 
мынадай мақсаттар қояды: балалардың сын тұрғысынан ойлауына, өсіп-өркендеуіне, тиісті мәселе-
лерді шешуге, өзіндік кәсіби міндеттерін орындауға қажетті ақпаратты таңдау қабілетін жетілдіру, 
әр бала ақпараттық тұрғыда сауатты, алынған ақпаратты өңдеп, сын тұрғысынан түсініп қолдана 
алатын болуы қажет. Білім беру – әртүрлі этникалық топқа жататын түрлі қабілеттерге ие кез-келген 
оқушыны жетістікке апаратын жол, мұнда ерен  еңбек және жігерлік жетістікке жетудің маңызды 
факторлары. 

Түйін сөздер: білім, үштілділік, жаратылыстану пәндері, болашақ.
Аннотация. XXI век, столетие глобализации и интеграции, ставит перед нами следующие цели: 

улучшить способность детей критически мыслить, расти и решать соответствующие проблемы, улуч-
шать их способность выбирать информацию, необходимую им для достижения своих профессиональ-
ных целей, и грамотно воспитывать каждого ребенка, он должен иметь возможность использовать 
его. Образование - это путь к успеху для любого ученика разных способностей разных этнических 
групп, где наиболее важные факторы для достижения успеха и серьезных успехов.

Ключевые слова: образование, трехъязычие, предметы естествознание, будущее.
Abstract. The 21st century, the century of globalization and integration, sets the following goals for 

us: to improve the ability of children to think critically, grow and solve related problems, improve their 
ability to choose the information they need to achieve their professional goals, and to educate each 
child correctly, he should be able to use him. Education is the path to success for any student of different 
abilities of different ethnic groups, where the most important factors for success and serious success.

Keywords: еducation, trilingualism, subjects of natural science, future
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 
ЖӘНЕ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ

Д. Т. Салтаков 

Біз әрбір балаға оның сұранысы мен басқа да жағдайларына тәуелсіз,
өз әлеуетін толық жүзеге асыруға, қоғамға пайда әкелуге және оның толыққанды мүшесі болуға 

мүмкіндік беруге міндеттіміз.
                                                                                                     Дэвид Бланкет 

Бүгінгі қоғамда ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың жеке қажеттіліктерін арнайы 
педагогикалық қолдау арқылы ғана емес, олардың сұраныстарын ескере отырып, халықаралық 
деңгейде «барлығы үшін бір мектеп» қағидасын ұстанып, жеке ерекшеліктеріне мән бере отырып, 
отбасының және айналасындағы адамдардың қолдауына сүйену арқылы  инклюзивті білім беру 
үрдісіне қосуға ықпал жасап жатырмыз. 

Бұл жердегі инклюзивті білім берудегі басты ұстаным: әрбір ерекше білім беруді қажет 
ететін оқушыларды жан-жақты дамитын, табысты білім ала алатын, белсенді қызмет етете білетін 
қайталанбас толерантты жеке тұлға ретінде қалыптастыру. 

Қазіргі инклюзивті білім берудегі өзекті мәселелердің бірі – бұл  толерантты тұлғалардың 
жетіспеушілігі. Сол себепті қоғамда толерантты педагог, толеранатты ата-ана, толерантты оқушыны 
қалыптастыру инклюзивті  білім беру жүйесіндегі басты мәселе екені анық. Инклюзивті білім берудегі 
толеранттылық – көну, мейірімділік көрсету немесе тек құптаушылық қана емес, ол ерекшелігі бар 
тұлғаны мойындау арқылы белсенді өмірлік ұстанымда өмір сүру. Инклюзивті білім беру жүйесінде 
көп кездесетін толеранттылық бұл физиологиялық толеранттылықтың жетіспеушілігі. 

Физиологиялық  толеранттылық  - сыртқы кемшіліктері  бар ерекше білім беруді қажет ететін 
оқушыларға деген қарым- қатынас.  Бұндай толерантты қасиеттің дамуы мәдениеттің және жеке 
тұлғаның мінезі мен психологиялық деңгейіне байланысты.

 Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасында 
«толеранттылық - сезгіштіктің олардың қайталанушы әсерлері нәтижесінің төмендеуі салдарынан 
фрустаторлар мен стрессорларға психологиялық  тұрақтылық, төзімділік, шыдамдылық»  деп 
түсініктеме бере отырып, жас қазақстандықтарды толеранттылық құндылықтар, келісім мен 
ұлтаралық қатынас мәдениеті негізінде тәрбиелеу міндеті көрсетілген [1].

Толерантты мінез-құлықты қалыптастыру мәселесі тек мектептерде ғана емес жалпы қоғамда 
үлкен орын алатын мәселелердің бірі. Қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың бірдей емес 
екендігін және оларды сол күйінде қабылдай білу керектігін біле тұра, оларды дұрыс қабылдай 
алмайтынымыз рас. Әрине, ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға шыдамдылық таныта 
білуіміз адамгершіліктің жоғары екендігін көрсетсе керек. Сол себепті қоғамда өмір сүріп жатқан 
адамдар арасында толерантты мінез-құлықты қалыптастыру өте маңызды екендігі анық. Толерантты 
мінез–құлықты қалыптастырудың маңызды шарты, бір жағынан, ерекше білім беруді қажет ететін 
балалар үшін ортаның маңызын, әртүрлі жақтарына баланың көзқарасын зерттеу болып табылса, 
екінші жағынан орта көзқарасы оқушының «болу» мүмкіндігін жасауға мүмкіндік беруі, яғни 
толерантты мінез-құлық белгілеріне ие тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасауы керек.

Инклюзивті білім беру жүйесінде толерантты мінез-құлықты қалыптастыруда әдіснамалық 
көзқарасты теориялық талдау бізге толерантты мінез-құлықты қалыптастыру мәдениеті тұлғаны 
қалыптастыруда осы үдерістің білімдік және тәрбиелік бағыттармен арақатынасы нақты анықталғанда 
өзіне  лайықты орнын алады  деп қорытынды жасауға болады.

Инклюзивті білім беруде педагогтер мен мамандар үшін  кәсіби әрекет кезінде толерантты мінез-
құлықтың қалыптасуы басты мәнге ие. Себебі төзімділік инклюзивті білім беру барысында тұлғаның 
басты қасиеті ретінде  рөл атқарады. Демек инклюзивті білім беруде педагог мамандармен оның 
айналасындағылардың психологиялық саулығы оның толерантты мінез-құлықты қалыптастыра білу 
деңгейіне байланысты. Толерантты педагог маманға тән жеке қасиеттерді төмендегідей топтастыруға 
болады [2]. 
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Педагог тарапынан ерекше білім алуды қажет ететін оқушыларға деген төзімсіздік көп жағдайда 
оқушының тәртібі мен жеке даму деңгейіне қойылатын талаптардың сәйкес келмеуіне байланысты 
қойылады. Бұл жағдайда көбінесе педагог тұрғысынан оқушыға деген жасырын немес ашық агрессия 
сипат алады. Бұдан білім беру үрдісінде даулы мәселелердің пайда болуы педагог мамандардың 
ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға деген төзімсіздіктің әсерінен екенін байқауға болады. 
Білім беру саласындағы кез-келген педагог маман толеранттылықтың қажетті қасиет екенін біледі, 
алайда толерантты мініз-құлықты қалыптастыра білуде қиналады. Өзі төзімсіздік танытатын 
педагог оқушыларды басқа адамдарға деген толерантты мәдениетке тәрбиелей алуы мүмкін емес. 
Бұл қажеттілікті қанағаттандырудың тиімді жолы педагогтің бойында толерантты мінез-құлық 
қалыптастыра білуінде. Демек, педагог мамандар үшін инклюзивті білім берудегі толеранттылық – 
педагогикалық қызметтің мазмұны мен міндеттерін талап ететін педагогтің кәсіби тұлғалық сапасы. 
Осыған байланысты инклюзивті білім беруде педагогтерде толерантты мінез-құлықты қалыптастыру 
қажеттілігі туындайды. Инклюзивті білім беруде толерантты мінез-құлықты қалыптастыруды қажет 
ететін тұлғалар тобы бұл - ата-аналар. Қазіргі таңда ата-аналардың басым бөлігі балаларының 
ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен бірге бір сыныпта оқуына іштей қарсылық 
білдіреді. Ал ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың ата-аналарының бойынан балам өз 
қатарластарына ілесіп кете ала ма деген үрей мен шыдамсыздықты  байқауға болады. Көптеген  
зерттеулер  көрсеткендей,  ата-аналардың  ерекше  білім  берілуіне қажеттілігі  бар  балаларының  
білім  алуына төзімділікпен қатысуы  оқушылардың  үлгерімін арттыруға және оқушылардың оқуға 
деген қарым-қатынасын жақсартуға, пәнге қатысты  проблемалардың  төмендеуіне,  оқуға  деген  
ынтаның  артуына  әсер етеді.

Ата-аналар толеранттылық таныта отырып, инклюзивті  білім берудің  тиімділігіне, сондай-
ақ  білім  беру  кеңістігінің  барлық  қатысушыларының  психологиялық жайлылығына әсер етуге 
қабілетті қуатты фактор болып табылады.  Инклюзивті  білім  беру  кеңістігінде  ата-аналар  санаты  
біркелкі  еместігін және  сыныптың  ата-аналар  қауымының  ішінде  қалыптасқан  қарым-қатынас 
бойынша  әрқашан  үйлесімді  емес  екенін  есте  сақтау  қажет.  Дисгармонизм қарапайым  балалар  
мен  ерекше  білім  берілуіне  қажеттілігі  бар  балаларды тәрбиелейтін  ата-аналардың ұстанымдары, 
сұраныстары, талаптары білім беру нәтижелеріне сәйкес келмеуінен көрінеді. Бұл жағдай мұғалімнен 
ерекше білім берілуіне  қажеттілігі  бар  балалардың,  қарапайым  балалардың  ата-анасымен, 
сондай-ақ  барлық  ата-аналармен  жасалатын  жұмысты  жоспарлауды  және мазмұнын анықтауды 
талап етеді. Отбасында мұндай баланың пайда болуы отбасының өмір салтын күрт өзгертетіні және 



225

әдеттегі қиындықтардан ерекшеленетін көптеген міндеттер мен проблемаларды шешу қажеттілігіне 
деген төзімсіздік туындататыны анық. Бала  дамуының  бұзылу  проблемасы мен  оның  ауқымдылығы 
да ата-ана позициясына әсер ететінін ұмытпаған жөн. 

Зерттеушілердің айтуынша,  ерекше білім  берілуіне  қажеттілігі  бар  бала  мен  оның  отбасына  
әлемнің субъективті бейнесін тарылту тән. Психологиялық қорғау түрінде әдетте алшақтық пайда 
болады және бейімдеу механизмдері бұзылады (апатиямен, өзіне және басқаларға қатысты 
жауапкершіліктен бас тартумен, дәрменсіздікпен, өзін-өзі бағалаудың  төмендеп кетуімен білінетін  
«комплекс  жертвы»  («өзін-өзі  аяу комплексі»)  немесе  әлеуметтік  енжарлық,  алшақтатылғандық,  
тек  өз-өзіне сену секілді әдетпен білінетін «шеттелу комплексі» қалыптасады). Әдетте  ерекше  білім  
берілуіне  қажеттілігі  бар  балалардың  ата-аналары тәрбиенің  дұрыс  емес  үлгілерінің  бірін  
таңдайды:  не  балаға  тиісті  көңіл бөлмей,  барлық  проблеманы  оның  өзіне  қалдырады,  не  
шектен  тыс  бағып-қағып,  еркелетіп,  аяп,  қиындықтардан  қорғайды.  Бұл  оны  тәуелді  және 
дәрменсіз  етеді.  Қарапайым  балалардың  ата-аналары  «басқа»  балаларды қабылдауға  әрдайым  
дайын  бола  бермейді,  өз  балаларының  ерекше  білім берілуіне  қажеттілігі  бар  балалармен  
бірге  оқығанын  қаламайды,  бірлесіп оқыту  жағдайында  білім  беру  сапасының  өзгермеуіне  
күмәнмен қарайды. Сондықтан ата-аналарды  ағарту жұмыстары  мұғалімнің  жұмысында маңызды 
орынға ие. Толерантты ата-аналарға тән жеке қасиеттерді төмендегідей көрсетуге болады.

Инклюзивті  білім  беру  жағдайында  ата-аналармен  жұмыста  мынадай негізгі  құрамдас  
бөліктерді  бөліп көрсетуге  болады:  ерекше  білім  берілуіне қажеттілігі  бар  балалардың  ата-
аналарына  қолдау  көрсету,  қарапайым балалардың  ата-аналарымен  ағарту  жұмысын  жүргізу,  
оларды  барлық балаларды  бірлесіп  оқытуға  дайындау  және  серіктестік  қарым-қатынас негізінде 
сыныптың барлық ата-аналарымен жұмыс  жасау [3]. Осы орайда психолог мамандар ата-аналармен 
көбірек төзімділікке тәрбиелеуге , қарым-қатынасты реттеуге арналған семинар-тренингтер, түрлі 
жағдаятты жаттығулар жүргізгені тиімді болмақ. 

Ата-аналар арасындағы толеранттылықты қалыптастыру өте үлкен жұмысты қажет етеді. 
Инклюзивті білім беруде ата-аналар өзінің шыдамсыздығын, ашушаң екенін мойындай бермейді. 
Толерантты ата-аналарға тән жеке қасиеттерді төмендегідей көрсетуге болады. 

Ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға  жалпы мектепте білім беру мен тәрбиелеу үлкен 
икемділікті қажет етеді, олар дені сау құрдастарының ортасына бейімделуі біраз қиындықтар 
туғызады. Ерекші білім беруді қажет ететін оқушыларды  инклюзивті білім беру үрдісіне енгізу 
үшін мектептегі оқушылардың, педагогтердің, ата-аналардың ерекше білім беруді қажет ететін 
оқушыға деген толерантты оң көзқарастары маңызды болып табылады. Педагогтер ерекше оқушыға 
деңгейіне сәйкес тапсырмалар беріп, дамуын қадағалап отырса, сыныптастары үнемі қолдаса, ата-
аналар дұрыс түсіне білсе, барлық тараптан толерантты оң көзқарас танытылған жағдайда ерекше 
бала үшін жалпы мектепке бейімделу процесі тез әрі сәтті өтеді. Инклюзиті білім беруде  жалпы 
мектеп оқушыларын құрдастарының ерекшеліктеріне қарамастан дұрыс қарым-қатынас жасай 
білу мәдениетіне үйрете отырып, мақсатты түрде жұмыс жүргізу керек.  Мектеп тарапынан арнайы 
ұйымдастырылған жұмыстардың нәтижесінде ерекше балаларға деген толерантты көзқарасты 
реттеуге, қарым-қатынасты өзгертуге болады.  Инклюзивті білім беруде толерантты оқушыларға тән 
қасиеттерді төмендегі кестедегідей  атап өтер болсақ.
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Ғалымдардың зерттеуінше инклюзивті орта қалыптастыруда толерантты мінез-құлықты 
қалыптастырудың маңызы ерекше. Қоғамда толерантты мінез-құлық қалыптасқан адамдар көбейсе, 
ерекше балалар үшін бірқатар кедергілер жойылар еді. Нағыз толерантты қоғамдағы инклюзивті 
педагогиканың қандай болатынын төмендегі мысал арқылы көрсетуге болады.  Асхат Әлімовтың  
«Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері» оқу құралында толеранттылыққа қатысты 
мынадай бір мысал келтіреді. Австралияның Квинсленд штатындағы Брисбен деген қалада 100 
жүзу бассейні бар. Жүзу спортынан жаттығатын балалардың арасында оң аяғы тізесінен кесілген 
15 жастағы Сэмюэль деген бала бар екен. Алайда жаттықтырушы да, өзге балалар да Сэмюэльдің 
ерекшелігін байқамайтын сияқты. Жаттықтырушы оған өзге балаларға беретін тапсырмаларды 
міндеттейді, балалар оны мүсіркемейді, оның аяғының кемістігіне де көз салмайды, оған әбес 
сұрақтар қоймайды, оның протезін де байқамайды. Тіпті Сэмюэль де өзінің ерекшелігін елемейтін 
сияқты: тістеніп алып, барлық берілген тапсырмаларды орындайды. Сол себепті де болар Сэмюэльдің 
параолипиадалық ойындардың бірнеше дүркін чемпион екендігі. Инклюзивті педагогика деген осы 
болар?! [4].  Міне, осы мысал арқылы толерантты мұғалім мен толерантты оқушыларды көру арқылы 
инклюзивті қоғамның қалыптасқанын көруге болады. Ар-ұят, сенім, қоғам алдындағы жауапкершілік 
мейірімділік пен толеранттылық басқалармен қатар өмір сүру қабілеті мен өзгенің дамуына ықпал 
ету, өзара ізгі қарым-қатынас жасау сияқты рухани құндылықтар инклюзивті қоғам қалыптастыруда 
басты орында тұруы керек. Қорыта айтқанда педагог, ата-ана, оқушы бірлескен іс-әрекет жағдайында 
толерантты инклюзивті ортада қарым-қатынасқа түсуші субьектілердің өзара түсінушіліктері, жеке 
дара ерекшеліктері мен таным қабілеттерінің толық дамуымен сипатталады. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
INCLUSIVE EDUCATION AND TOLERANCE

Аннотация. Қазіргі инклюзивті білім беру саласында қызмет атқаратын педагог мамандар ерекше білім 
беруді қажет ететін оқушылармен түзеті жұмыстарын жүргізу барысында инноватциялық және коммуникативті 
технологияларды еркін қолдана алатын  толерантты мамандар болуы керек. Бұл мақалада қазіргі инклюзивті 
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білім беруде толерантты қоғам мен толерантты тұлғаларды қалыптастыру үрдісі баяндалады. 
Түйін  сөздер: толеранттылық , инклюзивті білім беру, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар, қарым-

қатынас. 
Аннотация. В данной статье поднимается проблема процесс формирования толерантного индивида и 

толерантного общества в инклюзивном образовании. В данное время инклюзивном образовании педагоги 
специалисты должны уметь широко использовать новые инновационные и коммуникативные технологии в 
коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: толерантность, инклюзивный обучение,  лицо с особыми образовательными 
потребностями, , коммуникативность. 

Abstract. This article raises the problem of the process of forming a tolerant individual and a tolerant society 
in inclusive education. In this time of inclusive education, specialist teachers should be able to widely use new 
innovative and communicative technologies in correctional work with children with special educational needs.

Keywords: tolerance, inclusive learning, a person with special educational needs, communication skills.   
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ШКОЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 
К.Ш. Саргелтаева

Волонтерство  – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение.   

Слово «волонтер» произошло от латинского «voluntaries», что в переводе означает доброволец, 
желающий. Сейчас мы называем волонтерами людей, которые сознательно, добровольно оказывают 
помощь и различные услуги тем, кто в них нуждается, не ожидая материального вознаграждения.       

      Волонтеры – это, прежде всего, неравнодушные люди к своей судьбе, к судьбе своего края, к 
окружающей среде в целом. Безусловно, волонтеры – это добрые, отзывчивые люди, готовые не на 
словах, а на деле, конкретными действиями помогать ближнему, обществу, изменять окружающий мир, 
свою страну. Сегодня, в условиях рыночных отношений, когда большинство людей ищут финансовую 
выгоду, волонтерство призывает людей не забывать о нравственном долге перед обществом, 
исполняя традиции взаимопомощи.

Волонтерство в Казахстане имеет глубокие исторические корни и оно неразрывно связано 
с традициями и обычаями казахского народа. У нашего народа есть замечательный обычай, 
объединяющий людей – «Асар», который не теряет свое значение в течение многих веков. В кочевом 
сообществе обычай «Асар» (прямой казахский аналог волонтёрства) –  был традицией степняков по 
совместному безвозмездному добровольческому труду. Со всего аула собирались люди и общими 
силами выполняли работу. Например, подобным образом строили зимние жилища, копали колодцы, 
а также возводили помещения для скота. 

«Асар» был ярким отражением братства и единства сородичей. Не прийти на объявленный асар 
считалось недостойным поступком, который всегда осуждался степняками. 

А также, в кочевом обществе казахов, традиционно бытовал обычай «Жылу». Смысл его состоял 
в том, что пострадавшие в непогоду, в стихию семьи получали помощь со стороны кочевой общины. 
Пострадавшим выделяли скот, жилье, одежду. Для этого не обязательно быть родственником или 
близким. Данная традиция была актом проявления сочувствия и сострадания. 

В современном Казахстане волонтерское движение развивается очень стремительно и 
постепенно принимает общенациональный масштаб. Если в 2017 году активно действовало около 
100 добровольческих организаций, то сегодня  в  стране   действуют более 200 волонтерских 
организаций, в которых участвуют свыше 50 тысяч добровольцев. Это не только молодежь, это люди 
разного возраста и разных профессий с очень активной гражданской позицией. Все больше людей 
понимают, что в их силах творить добро и менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Волонтеры в нашей стране не только помогают организовывать крупные международные 
мероприятия, но и помогают людям в тяжелые моменты. Так, после взрывов на складе боеприпасов 
в Арысе, после наводнения Мактааральского района, множество людей со всей страны добровольно 
откликнулись и оказывали помощь и поддержку пострадавшим жителям. В настоящее время в 
связи с распространением пандемии COVID-19 волонтеры в рамках общереспубликанской акции 
«Біз біргеміз/ Мы вместе» сплаченно помогают с доставкой продуктов и средств гигиены  пожилым 
людям,  которые находятся  в особой группе риска,  малоимущим семьям, матерям-одиночкам. 

Следовательно, возвращаясь к положению волонтёрства в Казахстане, мы видим, что богатейшие 
традиции, которые имели место быть в кочевом обществе казахов, не исчезли и не исчезнут, а 
содержательно внесут ценное дополнение в практику воспитания подрастающего поколения.

К волонтерскому движению  сегодня активно  подключаются и школьники. Школьное волонтерство 
– это наша инвестиция в будущее, подготовительный этап к взрослой и  ответственной жизни. 

Волонтерская деятельность в школе является важным ресурсом для реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся, который поможет педагогам использовать новые 
форматы реализации детской инициативы. Вовлечение в волонтерство детей школьного возраста 
будет способствовать формированию у них ценностей социального служения, воспитанию 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей.    Распространение 
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добровольческих практик в школе даст возможность сформировать позитивное отношение к 
волонтерству с юных лет, а также расширить лидерский кадровый ресурс для взрослого волонтерства. 
Волонтерская деятельность для школьника любого возраста – это возможность окунуться в мир 
взрослых профессий, самореализоваться, помогая другим.

Сегодня в рамках  детской  инициативы  «Қазақстан – мейірімділік мекені» – «Казахстан – 
территория доброты» в школах  успешно реализуют   свою деятельность   юные волонтеры.  Один 
из таких волонтерских клубов «Алау» создан на базе КГУ «Средняя школа № 36». Наши волонтеры 
совершают  много  добрых дел: они помогают одиноким пенсионерам,  ветеранам в уборке квартир,  
в уборке территории от бытового мусора и в подготовке огородов к посадке овощей, заботятся о 
домашних животных и строят кормушки для птиц, посещают приюты для животных. Они инициаторы  
разных акций и фестивалей, принимают активное участие в организации и проведении школьных 
мероприятий разного направления.     

Один из направлении нашего волонтерского клуба – помощь  и поддержка ветеранам, инвалидам 
Афганской войны и матерям, потерявших сыновей в Афганистане.  Членами волонтерского клуба  в 
школе на постоянной основе  организуются и проводятся вечера-встречи с ветеранами-афганцами, 
уроки мужества  и другие мероприятия по  военно-патриотическому воспитанию. 

С появлением в нашей жизни социальных сетей и их активного использования, возможности 
нашего клуба активно возросли. У нас есть своя страница  в соцсетях и с каждым днем растет число 
подписчиков, которые готовы нам помочь в реализации наших добрых идей. Таким образом, сегодня  
в нашем  школьном волонтерском движении стали активно участвовать не только дети, но и родители, 
педагоги. 

Возможно – это малые дела, но из малых дел складываются  большие дела. Совершая добрые 
поступки, дети  понимают, что мир вокруг них  меняется к лучшему. Волонтерство для школьников – 
это стиль современной жизни, пример для других. Помогая другим, они помогают себе! 

Волонтерство в школе имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того, 
что наши дети вырастут открытыми, честными,  готовыми  на бескорыстную помощь.
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МЕКТЕПТЕГІ ВОЛОНТЕРЛІК ОҚУШЫ ТҰЛҒАСЫН ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
SCHOOL VOLUNTEERSHIP AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY OF THE STUDENT 

Аннотация. Мақалада волонтерлік қозғалыс оқушының  жеке тұлғасын әлеуметтендірудегі  басты компонент 
ретінде қарастырылады. Қазақстандағы волонтерліктің бастаулары, сонымен бірге  мектеп жасындағы балалар 
өміріндегі волонтерлік қызметтің рөлін қамтиды.

Түйін сөздер: волонтер, волонтерлік, ерікті, волонтерлік  қозғалыс, мектептегі волонтерлік, әлеуметтену
Аннотация. В статье рассматриваются истоки появления волонтерства в Казахстане, а также  роль 

волонтерского движения в жизни школьников. Волонтерская деятельность рассматривается как важный 
компонент процесса социализации   личности обучающегося.

Ключевые слова: волонтер, волонтерство, доброволец, волонтерское движение, школьное волонтерство, 
социализация.

Abstract. The article sees into the origins of volunteering in Kazakhstan, as well as the role of the volunteer 
movement in the lives of students. Volunteering is considered as an important component of the process of social-
ization of the student’s personality.

Keywords: volunteer, volunteering, volunteer movement, school volunteering, socialization.
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ АЛУҒА 
ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР БАЛАЛАРДЫ 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚЫТУ

А.Ә. Сариева, Қ.С. Тебенова 

Білім беруді дамыту саласындағы мемлекеттің басты міндеттерінің біріне әрбір балаға сапалы 
білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету болып табылады. Балалардың сапалы білім алу құқықтары 
ҚР Конституциясымен, ҚР «Білім туралы», «Баланың құқықтары туралы» Заңдарымен бекітілген.

Қазіргі кезде ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды қоғамға кіріктіру, әлеуметке бейімдеу, 
білім беру және тәрбиелеу, бала дамуының бұзылыстарының алдын алу және оларды түзету үшін ең 
қолайлы жағдайлар жасау мақсатында жаңаша бағыттар жетілдіруде. Осыған сәйкес,  арнайы білім 
берудің келешекте жүзеге асатын бағыттарының бірі инклюзивті білім беру болып табылады [1].

Инклюзивті білім беру термині ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды жалпы білім бе-
ретін мектептерде оқыту үрдісін сипаттауда пайдаланылады. Инклюзивті білім беру – мүмкіндіктері 
шектеулі балаларды оқып-үйретудің бір формасы. Нағыз инклюзия білім берудің 2 жүйесін: жалпы 
және арнайы жүйелерді бір-біріне қарама-қарсы қоймай, қайта жақындатады. Олардың арасындағы 
шекараны ашады [2].

Жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті білім беру жағдайында психикалық дамуы тежел-
ген, ақыл-ойы кем, тірек-қимыл аппараты бұзылған, нашар еститін, нашар көретін, аутист, бірақ оның 
ішінде оқуға қабілетті балалар оқуда. Мектептерде қалыпты балалар мен ерекше білім алуға қажет-
тілігі бар балалардың бірлесіп (интеграциялы түрде) оқуын ұйымдастыру кезінде кері салдарлар 
туындау мүмкіндігін азайту үшін, инклюзивті білім беруге қажетті арнайы жағдайлар тізімін нақты 
белгілеп алу шарт. Бұл тізім оқу үрдісін ұйымдастыруды, оқу мазмұны мен әдістемесін, балалардың 
үлгерімін бағалауды және т.б. қамтуы тиіс [3].

ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Мүмкіндігі шектеулі балаларға интеграцияланған (инклю-
зивті) білім беру ісін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда» мүмкіндігі шектеулі бала-
ларды инклюзивті оқытуға қойылатын талаптар белгіленген. Олардың орындалуына жалпы білім 
беретін мектеп басшысы жауап береді. Бұл талаптар бойынша мұндай балаларды қабылдау және 
жалпы білім беру үрдісіне ендіруге байланысты мынадай дайындық жұмыстары жүргізілуі тиіс:

- мектептің физикалық тұрғыдан қолжетімділігін қамтамасыз ету (лифтілер, пандустар, 
тірек-қозғалыс аппаратының қызметінде ақаулығы бар балаларға арналған арнаулы жиһаз);

- білім беру және түзете-дамыту үрдістерін арнайы техникалық жарақтармен қамтамасыз ету 
(есту, көру, сөйлеу мүшелерінді ақаулары бар балалар үшін);

- психологиялық-педагогикалық қолдау көрсететін педагог қызметкерлерді (мұғалім-дефекто-
лог, әлеуметтік педагог, педагог-психолог, мұғалім-логопед) іріктеп, жұмысқа қабылдау және жалпы 
білім беру процесіне ендірілген балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету;

- педагогтерге, мүмкіндігі шектеулі және сау балаларға, оқушылар ата- аналарына, сондай-ақ 
мектептің техникалық персоналына кеңестер беру [4].

Қазақстан бойынша жалпы білім беретін мектептер орналасқан аймақтарда (облыстар), қалалар-
да, ауылдарда мемлекеттік бірыңғай оқу бағдарламалары бойынша (эксперимент режиміндегі мек-
тептерден басқа) жұмыс жүргізеді. Олар бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру жөніндегі 
оқу бағдарламалары болып бөлінеді. Бастауыш білім беру бағдарламасын игеру мерзімі – 4 жыл, ал 
негізгі орта білім беру бағдарламасын игеру – 7-8 жыл.

Сонымен, ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті білім беру жағдайында 
оқыту - оған жалпы білім беретін ұйымдарда білім алуға барлық құқықтар мен шынайы мүмкіндік-
терді беру үдерістері мен нәтижелері ғана емес, жалпы және арнайы білім беру арасындағы тосқа-
уылдарды жеңе отырып, олардың арасындағы шекараны ашып, сапалы жаңа қарым-қатынас жасау 
үшін негіз құру [5]. 

Инклюзивтік білім беру негізінде келесі ережелер жатыр: 
1. Барлық адамдардың құқықтық теңдіктерінің қағидасы (олардың жеке қасиеттерін сақтаумен 

қатар, ерекшеліктерін де ескеру);
2. Кемсітушіліктің кез-келген түрін болдырмау, демек, ерекше білім алу қажеттіліктері бар 

адамдардың білім алуға және әлеуметтік өмірге қатысуға байланысты кез-келген құқығын шектемеу. 
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3. «Ерекше тұлғалардың» әлеуметтік-қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ерекше қажет-
тіліктерін қанағаттандырудағы құқықтарын мойындау, жекелегенде, білім алу (білім берудің арнайы 
жағдайлары, әлеуметтік инфроқұрылымдарға қолжетімділік және т.б.). 

4. Ерекше білім алу қажеттілігі бар баланың дұрыс әлеуметтенуі үшін барлық қажетті жағдайды 
жасауға қоғамның міндетті болуы. 

5. Барлық балаларды жалпы білім беретін мектептерге және мектепке дейінгі мекемелерге қа-
былдау.

Инклюзивті білім беру жағдайында оқытудың нұсқалары:
Инклюзивті 
білім беру 

жағдайында 
оқытудың 

нұсқалары:

Сипаттамасы Балаларды іріктеудің 
ережелері

Балаларды кіріктіру 
уақытын мөлшерлеу

Тұрақты, толық 
инклюзиялау

Психофизикалық және тілдік даму 
деңгейі жасына сәйкес балалар үшін 
және қалыпты балалармен бірге 
оқуға психологиялық жағынан дайын 
оқушылар үшін тиімді

Жалпы білім беру 
сыныптарында 1-3 
ерекше білім алуға 
қажеттіліктері бар 
балалар отырғызылады

«Ерекше балалар» 
қалыпты балалармен 
күні бойы бірге болады

Тұрақты емес, 
толық емес 
инклюзиялау

Ерекше білім алуға қажеттілігі бар 
балаларды қалыпты оқушылармен 
қосып, бірге оқуға және сабақтан тыс 
уақытының аз бөлігін ғана олармен 
бірге өткізуге қабілетті балалар үшін 
тиімді

1/3 – ерекше білім алу 
қажеттілігі бар балалар

Түзету сабақтары, 
сыныптан тыс іс-
шаралар

Уақытша, 
жекелей 
инклюзиялау

Ерекше білім алуға қажеттілігі бар 
балалар қалыпты дамып келе жатқан 
балалармен түрлі іс-шаралар өткізу 
үшін біріктіріледі

Айына 2 реттен кем 
емес

Эпизодтық 
инклюзиялау

Бұл кіріктірудің мәні ерекше білім 
алуға қажеттілігі бар балалардың өз 
қатарластарымен, сыныптастарымен, 
білім беру және мекемеаралық 
ұйымдардың әрекеттесулері 
аясында өткізілетін әлеуметтік 
өзара әрекеттестік болып табылады 
(мерекелер, сайыстар, балалар 
жұмыстарының көрмесі, үйірмелер 
және т.б.)

Егер мекеменің өз 
тәрбиеленушілерінің 
қалыпты балалармен 
бірге тәрбиелеу мен 
оқытуға бағытталған 
жұмыстарды өткізуге 
мүмкіндіктері болмаса

Шақырту бойынша

Қашықтықтан 
оқыту

Ерекше білім алуға қажеттілігі бар 
балаларға жасалған жеке бағдарлама 
бойынша үйден тегін оқыту

Уақытша, жекелей 
немесе эпизодтық 
кіріктірумен бірге 
инклюзивтік білім беру 
болып табылады

Белгіленген сабақ 
кестесіне сәйкес

Қазақстан Республикасында «Ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларға кіріктірілген (инклю-
зивтік) білім беру бойынша ұсыныстарға» сәйкес [6], жалпы білім беретін мектепте ерекше білім 
алуға қажеттілігі бар балалар шектеліміне сәйкес болған жағдайда сыныптар ашылуы мүмкін: 

1. Ерекше білім алуа қажеттіліктері бар оқушыларды жалпы білім беретін мектептердің қалып-
ты сыныптарына кіргізу: 

• баланы жалпы білім беретін мектептердегі оқу үдерісіне ішінара кіргізу (бала тұрақты арнайы 
мектепте оқиды және жалпы білім беретін мектептегі тек жекелеген сабақтарға қатысады); 

• баланы білім берудің белгілі бір мерзіміне уақытша кіргізу (әдетте, ұзақ уақытқа емес және 
баланың барлық пәндер бойынша қатарларымен бірге оқу мүмкіндігін тексеру үшін); 

• барлық оқу мерзіміне тұрақты кіргізу. 
2. Жалпы білім беретін мектептердің жанынан ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар 

үшін кіріктірілген арнайы сыныптар ұйымдастыру: 
• жалпы білім беретін мектептердің қалыпты жоспарларымен және бағдарламаларымен бірдей 
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жұмыс жасайтын; 
• ерекше білім алу  қажеттіліктері бар балалардың белгілі санаттарына арналған арнайы жоспар-

лар мен бағдарламалар бойынша жұмыс жасайтын; 
• оқыту жеке білім беру жолдарының негізінде жалпы білім беру стандарттары бойынша ұй-

ымдастырылады.
3. Модульді инклюзивті оқыту, психикалық және тұлғалық кемшіліктері бар балалар үшін жалпы 

білім беретін мектептер жанынан арнайы (түзету) мектептің жоспарларымен және бағдарламала-
рымен жұмыс жасайтын, оқумен қатар түзетуді де  қамтамасыз ететін жеке инфроқұрылымы бар 
модуль-сыныптарын ұйымдастыруды білдіреді.

Осы мәселеге байланысты, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде 
білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама бойынша ұйымдастырған абзал. Атап айтқанда:

- жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары;
- ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың кемшіліктеріне сәйкес арнайы білім беру бағы-

тындағы оқу бағдарламалары;
- ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала 

отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы.
«Ерекше білім алуға қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті оқытуды ұйымдастыру бойын-

ша әдістемелік ұсыныстарға» сәйкес [6], бұл балаларды жалпы білім беретін мектепке қабылдау 
ата-анасының немесе басқа заңды өкілдерінің жазбаша өтініші, психологиялық-медициналық- пе-
дагогикалық кеңестің (бұдан әрі – ПМПК) оқыту түрін ұсынған қорытындысы негізінде жүргізіледі. 
Құжатта ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды оқыту, тәрбиелеу, бұзылған немесе жоғал-
тылған қызметтерін түзету және өтеу мақсатында оларға жалпы білім беретін мектептерде арнайы 
білім беру және материалдық-техникалық жағдайлар (қазіргі заманғы техникалық және қосымша 
құралдармен қамтамасыз ету, жалпы білім беру және арнайы білім беру бағдарламаларын толық 
меңгерулері үшін осы топтың барлық оқушыларына қажетті деңгейде психологиялық-педагогика-
лық қолдау көрсету) жасалу керек делінген. Әдістемелік ұсыныстарда білім беру мекемесінің ішінде-
гі педагогикалық түзету жұмысы арнайы маманмен (мұғалім- дефектолог, логопед, арнайы психолог, 
әлеуметтік-педагогпен) жүргізілуі керек делінеді. Ерекше білім алуға қажеттіліктері бар балаларды 
білім беру мекемесінен тыс оқыту үдерісіне қолдау көрсетуді арнайы түзете білім беру ұйымдары-
ның, ПМПК, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің, логопедтік пунктің мамандары, со-
нымен қатар, келісімшарт негізінде медициналық мекемелердің мамандары жүзеге асырулары тиіс.

Инклюзивті білім беру жағдайындағы психолого-педагогикалық қолдау көрсетудің негізгі бағыт-
тары: 

- дамуындағы психофизикалық кемшіліктерді педагогикалық және психологиялық тұрғыда 
анықтау және түзету; 

- жеке, топтық, жаппай өткізілетін түзете-дамыту сабақтарын жүргізу; 
- оқушылардың ерекшеліктеріне сай келетін арнайы түзете-дамыту ортасын құру; 
- балалардың кемшіліктерін түзету мақсатында, нақтылы балаға бағытталған жеке және топтық 

түзету бағдарламаларын жасау (құру); 
- отбасылық қарым-қатынастарды жақсарту және оңтайландыру үшін ата-аналарға психотера-

певтік және педагогикалық көмек көрсету; 
- білім беру және тәрбиелеу үдерістерінде қолданылатын түзету технологияларына ғылыми не-

гіздеме беру.
ҚР бірқатар қалаларының жалпы білім беретін мектептерінде ерекше білім алу қажеттілігі бар 

балалары инклюзивті білім беру жағдайында білім алуда. Соның ішінде, Қарағанды қаласының № 27 
жалпы білім беретін орта мектепте психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметі ашылған. 
Бұл мекемеде 900-ге жуық оқушылардың ішінде түрлі диагнозбен 100-ге тарта ерекше білім алу 
қажеттілігі бар балалар оқиды, мысалы: психикалық дамуы тежелген, ақыл-ойы кем, аутист, тірек-қи-
мыл аппараты бұзылған, сөйлеу тілі бұзылған, көру қабілеті бұзылған, есту қабілеті бұзылған, қоян-
шық ауруы, Даун синдромы бар, гипербелсенді, назар тапшылығы синдромы, тұлғаның органикалық 
және мінез-құлқы бұзылуы бар балалар. 

Олар ерекше білім алу қажеттілігі бар балалармен түзете-дамыту жұмыстарын өткізіп, оқушы-
ларға арналған жеке бағдарламалар әзірлеп, іске асырады, уақытында түзете-дамыту сабағын жүр-
гізіп көмегін қамтамасыз етеді. Ерекше білім алу қажеттілігі бар баланы психологиялық-педагогика-
лық қолдау облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестің (ПМПК) қорытындысы 



233

мен ұсынымдары негізінде ұйымдастырылады және №27 ЖББОМ ішінде штаттық мамандармен 
(арнайы психологпен, мұғалім-логопедпен, мұғалім-дефектологпен, әлеуметтік педагогпен, ЕДШ 
маманымен, дәрігер-психиатр, музыка және ырғақ мұғалімімен, әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау 
мұғалімімен) жүзеге асырылады.

Психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметінің негізгі атқаратын жұмысы: 
1) ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың даму бұзушылықтарын ерте түзете-дамытуды 

жүзеге асыруға (анықталған сәттен бастап); 
2) білім беру үрдісі жағдайында балалар мен жасөспірімдердің тиімді дамуын, әлеуметтен-

дірілуін, денсаулығын сақтау мен нығайтуды, құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуде ерекше білім 
алу қажеттілігі бар балаға көмектің ерекше түрін іске асыруға; 

3) ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың дамуы мен тәрбиесіне неғұрлым қолайлы жағдай 
жасауды ескере отырып, білім беру мекемесін дамыту бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруға; 

4) педагогтардың, тәрбиеленушілердің, ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзырет-
тілігін (психологиялық мәдениетін) арттыруға; 

5) түзете-дамыту, тәрбие жұмысының және баланы оқытудың нәтижелілігіне мониторингті (пси-
хологиялық-педагогикалық мониторинг) жүзеге асыруға міндетті.

Психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметі мектептің құрылымдық бөлімшесі болып 
табылады, ол оның шеңберінде құрылады және әр түрлі білім беру деңгейлерінде №27 ЖББОМ 
білім алушыларын кешенді қолдау көрсету үрдісін жүзеге асыруға арналған: 

1) мектепке дейінгі білім беру - дамуында бұзылыстарды ерте диагностикалау және түзету, мек-
тепке дайындықты қамтамасыз ету; 

2) бастауыш мектеп - оқуға дайындығын анықтау, мектепке бейімделуді қамтамасыз ету, оқушы-
лардың оқуға деген қызығушылығын арттыру, танымдық және сабаққа ынтасын дамыту, өзін-өзі 
басқару мен ұйымдастыруды дамыту, жеке ерекшеліктер мен әлеуетті мүмкіндіктерді ескере оты-
рып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

3) негізгі мектеп - оқушының негізгі мектепке ауысуына қолдау көрсету, оқудың жаңа бағытына 
бейімдеу, тұлғалық және өзін-өзі анықтау және өзін-өзі дамыту міндеттерін шешуде қолдау көрсету, 
жеке тұлғалық проблемалар мен әлеуметтендіру мәселелерін шешуде көмек көрсету, өмірлік дағды-
ларын қалыптастыру, неврозды алдын алу, ата-аналармен және құрдастарымен дұрыс қарым-қаты-
нас құруға тарту; 

4) орта мектеп - оқушыға кәсіби білікке бағдар беруде және кәсіптік өзін-өзі айқындауда көмек 
көрсету, экзистенциалды мәселелерді шешуде қолдау (өзін-өзі тану, өмірдің мәнін іздеу, жеке мақ-
саттарға қол жеткізу), келешегін дамыту, мақсатқа жету қабілетін дамыту, психоәлеуметтік құзырет-
тілікті дамыту. Атап өтілген жұмыстарды іске асыруға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету 
қызметінің мүшелері, (арнайы психолог, мұғалім-логопед, мұғалім-дефектолог, әлеуметтік педагог, 
ЕДШ маманы, дәрігер-психиатр, музыка және ырғақ мұғалімі, әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау 
мұғалімі) сынып жетекшісі, мектеп басшысы, атқару орынбасарларының көмегімен ғана жүзеге асы-
рылып,  бұл балаларға көмек көрсетіледі [6].

Сонымен, қотырындылай келе, инклюзивті білім беру – бұл балалардың арасын бөлетін тосқа-
уылдарды жоюға, барлық балаларды жалпы білім беру үдерісіне толық қосуға, жасына, ұлтына және 
дініне, дамуда артта қалуына немесе экономикалық жағдайына қарамастан, жанұясының белсенді 
болуымен оларды әлеуметтік ортаға бейімдеу, баланың жеке қажеттіліктерін түзете-дамытушылық 
және әлеуметтік қолдау емес, керісінше ортаны балалардың жеке ерекшеліктері мен білім алудағы 
ерекше қажеттіліктеріне бейімдеуге, басқаша айтқанда, қолайлы білім беру жағдайларын туғызуға 
бағытталған мемлекет саясаты [7].
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TEACHING IN AN INCLUSION EDUCATION CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Аннотация. Бұл мақалада инклюзивті білім беру саясатын енгізу және іске асыру тәжірибесін талдау ұсы-
нылған. Қалыпты дамып келе жатқан құрдастарымен бірге ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларды оқытуға 
қоғамның оң көзқарасын қалыптастыру шарттары көрсетілген. Ерекше білім алу қажеттіліктері бар оқушылар-
ды психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің негізгі принциптері туралы ақпарат берілген.

Түйін сөздер: ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар, инклюзивті білім беру, психологиялық-педаго-
гикалық қолдау.

Аннотация. В данной статье представлен анализ опыта внедрения и реализации политики инклюзивного 
образования. Показаны условия формирования позитивного отношения общества к обучению детей с осо-
быми образовательными потребностями вместе с нормально развивающимися сверстниками. Представлена 
информация об основных принципах психолого-педагогического сопровождения учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, психоло-
го-педагогическое сопровождение.

Abstract. This article presents an analysis of the experience of implementation and realization of the policy of 
inclusive education. The conditions for the formation of a positive attitude of society to the education of children 
with special educational needs together with normally developing peers are shown. Information on the basic 
principles of psychological and pedagogical support of students with special educational needs is presented.

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, psychological and pedagogical support.
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РУБРИКА КАК ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

В.К. Сатпаева

Казахстанское образование несколько лет в рамках обновленной программы находится на эта-
пе внедрения критериальной системы оценивания. Общество, в лице родителей и педагогов, кото-
рые работали и учились в другой системе, недостаточно воспринимает и принимает эту систему, что, 
в свою очередь, вызывает неоднозначную реакцию. 

Прежде чем принять или не принять критериальную систему оценивания необходимо изучить 
процедуру оценивания, определить насколько она позволяет мотивировать учащихся, способство-
вать интериоризации ценностей с целью педагогического общения. Миссия обновленной програм-
мы заключается в реализации личностно-ориентированного подхода через гармоничное развитие 
личности, не унижая и не акцентируя на его ошибках, а акцентировать нужно на достижениях и 
перспективах развития. 

Международные ученые и практики в области образования придерживаются парадигмы «оце-
нивания для обучения» (assessment for learning) вместо традиционного «оценивание обучения» 
(assessment of learning). Обратная связь в обучении (feedback) оказывает огромное влияние  на 
формирование личности и сильное положительное или отрицательное отношение к обучению. В 
данной статье рассматривается роль рубрик при оценивании в помощь учителю. 

Реформы,  проводимые в системе образования, требуют от учителей нового подхода к процессу 
преподавания. Важным вопросом в обучении является процесс оценивания, в частности, справед-
ливая и правильная оценка достижения ученика с целью мотивирования его на дальнейшие поло-
жительные результаты. Для успешного продуктивного учебного процесса на каждом уроке после 
каждого задания необходима обратная связь. 

Рубрика -  это форма обратной связи, которая предоставляется родителю или ученику по резуль-
татам обучения, что предполагает понимание учащимися конструкта, целей, формата и критериев 
оценивания. Рубрика как неотъемлемая составляющая педагогического общения, которая влияет на 
осознание учащимся собственных образовательных успехов и ошибок, взаимоотношения учащегося 
с педагогом, мотивацию к обучению и лучшее усвоение содержания обучения при помощи экспли-
цитного соотнесения видимых результатов деятельности учения с идеализированными представле-
ниями о целевом уровне знаний, навыков и умений. Посредством применения рубрики не только по 
результатам СОР и СОЧ, но и чаще переведет оценивание на конструктивный диалог между педаго-
гом и учащимся. 

Рубрики дают учащимся лучше понять, что такое оценивание и на чем основываются его крите-
рии. Рубрики приносят пользу как учителям и ученикам, так и родителям. 

Обратная связь позволяет:
- учителям  сравнить уровни достижений учеников в классе, видеть успехи, проводить мони-

торинг роста своих учеников,  улучшить качество образования, применяя эффективные методы и 
приемы, инструменты оценивания; корректировать подходы к преподаванию с учетом результатов 
оценивания. Учитель более объективно и последовательно старается оценить своих учеников, при 
этом улучшается эффективность оценивания и дает учителям организовать взаимно обратные связи 
с учениками.

- учащимся знать и понимать критерии оценивания и способы достижения лучших результатов 
в учебной деятельности; участвовать в рефлексии, развивать способность к самооцениваю, взаи-
мооцениванию; использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 
критически мыслить. Работа учеников улучшается, когда им ясно показывают, как оценивается их 
работа, они обсуждают собственную работу, анализируя свои слабые и сильные стороны в которых 
нуждаются в улучшении

- родителям учащихся устанавливать обратную связь с учителями и администрацией школы;  ви-
деть результаты учебных достижений школьников и сравнивать с четко определенными, коллектив-
но выработанными и известными всем участникам образовательного процесса критериями.

Таким образом, обратная связь влияет и на развитие психических процессов: памяти, мышления, 
воображения, речи, а также является одним из основных условий успешного обучения и мотивации 
к достижению лучших результатов у обучающихся при выполнении определенных заданий, форми-
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рования устойчивого интереса к обучению. Обратная связь является одним из условий успешного 
обучения учащихся, эффективности организации  учебного процесса и направлена на активное уча-
стие учащихся в процессе собственного познания, возможность и умения учащихся анализировать 
собственную работу.

 

Как видим из представленного образца, при описании применяются глаголы «затрудняется», 
«допускает ошибки». Полагаем, что, получив такую обратную связь, у ученика не будет желания ра-
ботать над своими пробелами и не создаст оптимальных условий для рефлексии учащихся.

Основная задача при оценивании, учителю через обратную связь узнать, на каком этапе разви-
тия находится его ученик. В ходе обратной связи учитель разрешает спорные вопросы, сообщает 
ученику о конкретных действиях, которые позволят в дальнейшем ученику достичь цели.

Выставленная «тройка» не даст положительного эффекта. А обратная своевременная обратная 
связь позволит ученику поверить в себя, в свои возможности. Обратная связь может быть направлена 
от учителя к ученику (учитель дает рекомендации), от ученика к ученику (в ходе взаимооценивания 
ученики дают конструктивную критику), от учителя к родителю (учитель дает совет, рекомендует).

Ограничением в развитии и использовании рубрик является описание ожидаемых достижений 
и критериев, которые дифференцируют различные уровни достижений. При дифференциации уров-
ней достижений могут быть полезны количественные характеристики, например, «обеспечить два 
варианта доказательств, подтверждающих выводы» или «ноль грамматических ошибок». Варианты, 
такие как нечеткий и четкий, должны описываться настолько ясно, чтобы ученики видели разницу 
между четким и нечетким ответом. Тщательное описание ожидаемых достижений и определение 
критериев делает оценивание более легким, информативным и полезным.
Предмет: Русский язык (Я1)

7 класс
Цель обучения/кри-
терии оценивания

Уровень учебных достижений обучающихся

начальный средний высокий

Раздел: «Климат и изменения климата. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация»

7.1.1.1. Понимать 
основное содер-
жание текста, 
извлекая главную и 
второстепенную
информацию.
Критерии 
оценивания:
Понимает  основное 
содержание текста, 
извлекает главную и 
второстепенную
информацию

Выражает свое 
понимание по 
прослушанному 
тексту, участвует 
при обсуждении 
проблемы в классе.
Как можно 
распределить...? Как 
можно сравнить...? 
противопоставить ...?
 Подготовить рисунки 
или простой план к 
тексту

Распределяет, сравнивает 
отдельные фрагменты 
прослушанного текста, 
классифицирует  главную и 
второстепенную информацию.
Как можно 
перефразировать...? Вырази 
своими словами. Какие факты 
и понятия показывают...? 
Какова главная мысль....?
Подготовить схему текста, 
сложный план (на усмотрение 
учителя)

Оценивает, комментирует 
главную и второстепенную 
информацию 
прослушанного текста,
предполагает другие 
варианты сюжета.
Какие факты и понятия 
показывают...? Какова 
главная мысль....? Какие 
утверждения подтвержда-
ют?
Сделать запись в дневнике, 
подготовить подкаст.
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Предмет: Английский язык -  5класс

Четверть 1           Раздел: Home and away
Цель обучения/
критерии оценивания

Уровень учебных достижений учащихся

начальный средний высокий

5.S1 делает  основные 
утверждения, которые пре-
доставляют информацию по 
растущему диапазону общих 
и некоторых учебных тем
Критерии оценивания
Понимает значение новых 
слов, относящихся к 
теме«Комнаты, мебель, быто-
вая техника» и формулирует 
4  вопроса, используя  
слова a, an, the, zero article, 
some, any, this, these, that , 
those ,предлоги места in-
,under,on,next to,between

Использует  слова, 
связанные с темой  
c  поддержкой 
словаря, составляет 
4 вопроса   и 
пытается  ответить 
на вопросы  
используя  слова a, 
an, the, zero article, 
some, any, this, 
these, that , those 
,предлоги места 
in,under,on,next 
to,between.

 Свободно используют 
слова по теме« 
Комнаты, мебель, 
бытовая техника»и 
составляет 5 вопросов   
и   отвечает  на 
вопросы  с маленькой 
поддержкой правильно, 
используя  слова a, an, 
the, zero article, some, 
any, this, these, that , 
those ,предлоги места 
in,under,on,next to,be-
tween. отвечают на 
общие вопросы по теме

Свободно  говорит со 
своими одноклассниками.
по теме урока« Комнаты, 
мебель, бытовая 
техника»,составляет более 
5 вопросов, используя  
слова a, an, the, zero article, 
some, any, this, these, that 
, those ,предлоги места 
in,under,on,next to,be-
tween. отвечают на общие 
вопросы по теме   . Речь 
понятна и точна. Может 
правильно использовать 
грамматические структуры 

Как мы видим из образца, оценивание с помощью рубрик:
• отражает более широкий круг знаний, помогает более объективно отнестись к оцениванию;
• требует более хорошей подготовки учащихся и дает более ясную информацию о подготов-

ленности ребенка к уроку; 
• дает конкретную информацию о знаниях и навыках ученика;
• обеспечивает четкую связь с учащимися, учителем и родителями.
Рубрика должна включать информацию понятную учащемуся, мотивируя его на дальнейшее об-

учение. С учетом природной характеристики обратной связи в рубрике должна быть конструктивная 
связь, которая достаточно полно отображает  уровни достижения обучающимися определенных зна-
ний, умений с учетом рекомендаций программ. Конструктивная обратная связь предполагает отказ 
от применения глаголов с частицей НЕ. Неконструктивная связь указывает на ошибки ученика, тем 
самым подавляя его. В связи с этим возникает большое количество вопросов от родителей по успе-
ваемости ребенка и много моментов, связанных с непониманием процедуры оценивания. 

Таким образом, рубрика как эффективный способ оценивания должна применяться не только по 
результатам суммативного оценивания разделов/четверти, но и после письменных работ. Рубрики 
должны быть известны ученикам до того, как они приступят к выполнению работы, также должны 
содержать разъяснение по дальнейшей работе ученика.
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АЙДАР КЕРІ БАЙЛАНЫС ОРНАТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
RUBRIC AS A FORM OF FEEDBACK

Аннотация. Мақалада білім беру сапасын арттыру мен бағалаудың қазіргі заманғы тәсілі ретінде айдарлар-
дың маңыздылығы туралы мәселелер қарастырылады. Ұсынылған айдарлар әр түрлі оқушылардың жетістіктері 
салыстырылатын объективті сыртқы стандартты қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: бағалау критерийлері. айдарлар тізімі, кері байланыс, оқушылардың оқу жетістіктерінің дең-
гейі, оқыту мақсаты.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости  рубрик как современного подхода  к фор-
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мирующему оцениванию и повышению качества образования. Представленные рубрики обеспечивают объ-
ективный внешний стандарт, с которым сравниваются различные достижения разных учеников. Статья будет 
интересна практикующим учителям – предметникам.

Ключевые слова: критерии оценивания, рубрикаторы, обратная связь, уровень учебных достижений уча-
щихся, цели обучения.

Abstract. This article is discussed the significance of rubrics as modern approach to formative assessment and 
improvement  of quality of education.  The presented rubrics provide objective external standard  which is being 
compared with different achievements of different students. This article will be interesting to practicing subjects 
teachers.

Keywords: assessment criteria, rubrics, feedback, level of learning achievements of students, learning objectives.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Сахарина, Б.Б. Жумукбаева, В.О. Зиберт
 

В Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана» 2 сентября 2019г. президент государства К.К. Токаев раздельно определил 
моменты усовершенствования инклюзивного общества. Он подчеркнул, что особое внимание должно 
уделяться семьям, у которых на попечении находятся учащиеся с ограниченными возможностями, 
обозначив при этом задачу: «Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми 
потребностями» [1].

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» провозглашен принцип открытости 
образования для лиц с особыми образовательными потребностями (далее - ООП)[2]. А это значит, 
что инклюзивное образование представляет собой исключение любой дискриминации учащихся, 
обеспечивает одинаковое отношение ко всем, создает особые условия для учащихся с ООП [3].

В Государственной программе развития образования  и науки Республики Казахстан  определены 
новые подходы к образованию учащихся с особыми образовательными подходами, внедрению в 
практику интегрированного  обучения и воспитания таких учащихся. Обеспечение равного доступа к 
получению образования и к различным программам обучения и воспитания – одна из приоритетных 
задач [4].

В странах Европы для детей с особыми образовательными потребностями предоставлены 
большие возможности в области образования, культуры, социального обслуживания. При 
необходимости пользуются помощью  ассистентов, помощников, волонтеров, тьютеров. Анализируя 
статьи Х.С. Ералиевой, Д.Д. Ешпановой, Д.С. Жакуповой, А.К. Жалмухамедовой, З.А. Мовкебаевой, И.А. 
Оралкановой по вопросам инклюзивного воспитания и сопровождения видно, что актуальность 
данной темы обоснована: гуманизацией образования, необходимостью обеспечением условий для 
повышения качества жизни лиц с ООП, повышением их жизнеспособности и  увеличения социального 
взаимодействия [5]. Хорошую работу и результат показывает взаимодействие социальных служб, 
психолого-педагогическая поддержка учащихся с ООП и их родителей, а также совокупность служб 
сопровождения (консультативные службы, диагностические и коррекционные центры, службы 
«Доверия», кризисные службы и т.д.).

При системном и комплексом взаимодействии всех структур сопровождения можно достичь 
хорошего уровня адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями, которая дает 
возможность реализовать себя как личность, осуществить себя полноценным человеком в обществе, 
руководить своими процессами саморегуляции, самоорганизации  и самообслуживания.   Под 
сопровождением рассматривается метод, который обеспечивает создание условий для принятия 
субъектом развитие оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Метод 
сопровождения предполагает:

- взаимодействие и преемственность структур дошкольного, школьного и после школьного 
образования;

- создание специальных условий для получения образования детьми с ООП (адаптация, 
использование специальных образовательных программ и методов, методических пособий и 
дидактического материала);

- обеспечение обучения и коррекции нарушений развития с опорой на  психофизические 
возможности учащегося и сохранные функции;

- соблюдение здоровьесберегающих технологий, т.е. формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена и использование всех доступных анализаторов;

- социализация и адаптация в общественной жизни, с последующей реализацией своих 
возможностей, как гражданина своей страны.

Чтобы достичь положительного результата на каждой ступени развития, необходимо проводить 
постоянную диагностику и мониторинг развития ребёнка всеми специалистами, участвующими в 
период сопровождения. Это даст возможность оценить работу каждого и работу всех специалистов 
на каждой ступени на определенном этапе.  
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Непрерывная вертикаль инклюзивного образования  реализуется при соблюдении следующих 
условий: комплексность и непрерывность,  доступность, единство целей, преемственность.
ступень цели направления работы

Дошкольное 
обучение

- комплексная психолого – педа-
гогическая диагностика и коррек-
ционная помощь для адаптации в 
среде здоровых сверстников.

- овладение программным материалом образователь-
ных областей обучения, с учетом особенностей и инди-
видуальных потребностей ребенка;
- психофизическое развитие и коррекция простейших 
психических процессов, с использованием доступных 
анализаторов;
- формирование ведущей деятельности возраста;
- сенсомоторное развитие;
- звукопроизношение и фонематические процессы;
- формирование простых навыков самообслуживания;
- психолого – педагогическое просвещение родителей.

Школьное 
обучение

- реализация вариативных воз-
можностей инклюзивного обра-
зования.

- усвоение программы и  овладение учебными ЗУН 
с применением их в предметно – практической 
деятельности;
- развитие и коррекция высших психических функций, с 
использованием доступных анализаторов;
- повышения уровня учебной мотивации на дальнейшую 
перспективу;
- развитие когнитивной сферы и формирование умений 
и навыков для усвоения учебного материала;
- работа над слоговой структурой, лексико – грамматиче-
ским строем речи, формирование связной речи;
- развитие навыков самообслуживания, саморегуляции;
- вовлечение родителей в учебно – воспитательный 
процесс и участие их в управлении любой деятельности 
детей  с ООП.

После 
школьное 
обучение

- профориентация выпускни-
ков с ООП в сфере возможных 
профессиональных интересов и 
выборов, а также последующего 
профессионального образования.

- усвоение программы и  овладение учебными и практи-
ческими  профессиональными умениями и навыками;
- социализация и адаптация в общественной жизни 
учреждения;
- нормализация ведущей деятельности возраста с уче-
том потребностей;
- формирование коммуникативного взаимодействия  в 
окружающем пространстве;
- практическая направленность всей воспитательской 
деятельности с введением их в социум;
- помощь родителей в деятельности детей с ООП.

 Таким образом, деятельность  КГУ «Рудненская специальная школа – интернат №1 для детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями»  
отражает системную и комплексную работу всех специалистов учреждения. Учителя применяют ин-
новационные технологии  на уроках, осуществляют дифференцированный подход, предлагают раз-
ноуровневые задания, ведут дополнительные групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 
работают специалисты. Важным фактором  обучения учащихся с ООП является индивидуальная кор-
рекционно – развивающая программа, где определена совместная педагогическая и психологиче-
ская работа всех специальных служб поддержки: учителя, психолога, дефектолога, логопеда, воспи-
тателя, родителей (их заменяющих).   Данная программа  обеспечивает:

- гуманизацию общества за счет включения и принятия как равноправных граждан детей с ООП 
на всех уровнях социального взаимодействия;

- обеспечению прав детей с особыми образовательными потребностями на равный доступ к 
качественному образованию, независимо от состояния здоровья, места их проживания;
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- совершенствованию учебного процесса путем учета современных достижений науки и практики;
- максимальное развитие потенциальных возможностей учащихся с ООП на разных возрастных 

этапах;
- развитию системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения всех 

участников процесса инклюзивного образования;
- обеспечение всеобщей доступности, согласно потребностям учащихся  с ООП;
- подготовку  квалифицированных педагогических сотрудников, обладающих методиками 

инклюзивного образования и организацию системы повышения  их профессионализма  [6].
специалисты цель Направления работы

учитель - реализация коррек-
ционно – развивающей 
программы по усвое-
нию учебными ЗУН.

- усвоение программы;
- овладение учебными навыками, умениями и применение их в 
практической деятельности;
- соблюдение здоровье сберегающего пространства.

психолог - создание комфортной 
среды развития и кор-
рекции.

- адаптация в учебном учреждении и коллективе;
- развитие и коррекция высших психических функций, с исполь-
зованием всех доступных анализаторов;
- повышения уровня учебной мотивации.

дефектолог - обучение способами 
усвоения учебного ма-
териала.

- сенсомоторное развитие;
- развитие когнитивной сферы;
- нормализация ведущей деятельности возраста;
- формирование пространственно – временных представлений и 
о предметах и явлениях окружающей действительности;
- формирование учебных умений и навыков для усвоения учеб-
ного материала.

логопед - активизация словар-
ного запаса, развитие 
связной устной и пись-
менной речи.

- звукопроизношение и фонематические процессы;
- слоговая структура;
- лексико – грамматический строй речи;
- формирование связной речи.

воспитатель - привитие навы-
ков самовоспитания, 
саморегуляции.

- формирование навыков самообслуживания;
- развитие саморегуляции;
- применение имеющегося опыта в практической деятельности и 
введение их в социум;
- практическая направленность всей воспитательской деятель-
ности.

Родители (их 
заменяющие)

- адаптация и социали-
зация в обществе.

- психолого – педагогическое просвещение родителей;
- вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс;
- участие родителей в управлении любой деятельности детей с 
ООП.

Общие рекомендации участникам сопровождения каждой ступени на каждом этапе развития:
- сотрудничать с ребенком во всех практических делах, способствуя развитию познавательной 

активности;
- создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка;
- дифференцировать уровень умственной и физической нагрузки;
- эмоционально окрашивать речь в общении;
- осуществлять индивидуальный подход во всех видах деятельности;
- развивать навыки самоконтроля и регулировать ими. 
Педагоги нашего специального учреждения используют основные формы сопровождения: 

консультирование, диагностика, коррекционно – развивающая работа, профилактика, просвещение, 
экспертиза. Каждое из этих форм сопровождения строится с учетом возрастных особенностей с опорой 
на ведущий вид деятельности. Весь материал по сопровождению используется на педагогических 
советах, семинарах, рекомендуется к обсуждению и применению в работе учителями, воспитателями.
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форма цель направления работы

консультирование - оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-
образовательного процесса и 
оказание им психолого – педа-
гогической  помощи при выстра-
ивании и реализации индивиду-
альной программы воспитания и 
развития.

Консультирование всех участников 
сопровождения (специалистов, детей, 
родителей) с целью создания особых 
отношений сотрудничества.

диагностика - получение информации об уров-
не психолого - педагогического 
развития детей, выявление инди-
видуальных особенностей и про-
блем участников воспитательно-
образовательного процесса.

Диагностирование с целью выявления 
истинного психического состояния и владения 
комплексом знаний, умений, навыков для 
дальнейшего развития и коррекции.

коррекционно – 
развивающая работа

- составление системы работы 
с учащимися, испытывающими 
трудности обучения и адаптации.

Планирование работы по развитию 
и коррекции с учетом направлений и  
психофизических особенностей с опорой на 
ведущую деятельность.

профилактика - предотвращение возможных 
проблем в развитии и взаимодей-
ствии участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Предупреждение возможного неблагополучия 
в психолого – педагогическом и 
личностном развитии, создание условий для 
благоприятного развития.

просвещение - создание условий для повыше-
ния психолого – педагогической 
компетентности всех участников 
сопровождения.

Знакомство всех участников сопровождения 
с основными закономерностями и условиями 
развития ребенка, популяризовать и 
разъяснять результаты работы с целью 
корректировки и коррекции процесса 
сопровождения.

экспертиза - исследование непатологиче-
ских явлений психики, практиче-
скими учебными навыками,   вы-
явление влияния особенностей 
психического состояния лично-
сти на поведение лица в интере-
сующий момент, психолого – пе-
дагогический  анализ личности 
заинтересованных участников 
процесса. 

Обследование ПМПК, с целью дальнейшего 
психолого – педагогического развития 
ребенка.

Таким образом, для условий сопровождения учащихся с особыми образовательными 
потребностями всеми специальными службами, разными формами,  на всех  этапах каждой ступени 
важно акцентировать те продуктивные шаги, где взаимодействие дает положительные результаты 
деятельности. Взаимодействие всех специалистов, применение новых технологий поддерживает и 
подкрепляет все позитивные сдвиги в развитии и коррекции ребенка, работают на дальнейшую 
перспективу и социализацию в обществе.
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АРНАЙЫ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА  
ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРІЛУІНЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР БАЛАЛАРДЫ СҮЙЕМЕЛДЕУ

ACCOMPANYING CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN CONDITIONS 
OF CONTINUING SPECIAL EDUCATION

Аннотация. Мақала  сүйемелеудің әртүрлі жолдарын қарастырады және ерекше білім берілуіне қажеттілігі 
бар балалармен жұмыстың бағыттарын ұсынады.

Түйін сөздер: сүйемелдеу, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар.
Аннотация. Статья  рассматривает различные пути сопровождения и предлагает направления работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: сопровождение, дети с особыми образовательными потребностями.
Abstract. The article considers various ways of escort and offers directions for working with children with 

special educational needs.
Key words: accompaniment, children with special educational needs.
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ҮЗДІКСІЗ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 
ПРОЦЕСІНДЕГІ БАСҚАРУШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

М.З. Сейдина, С.К. Исмагулова, А.Қ. Жүсіп

Елімізде үздіксіз инклюзивті білім берудің мемлекеттік саясаты білім алушылардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғаудың құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз етуге бағыт-
талған. Сондықтан да жаңа сатыда дамып келе жатқан инклюзивті білім беру тәжірибесі барлық білім 
алушылардың білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келетін бейімделген білім беру ортасын құруға 
бағдарланған. Осы ретте үздіксіз инклюзивті білім беру процесінде педагогтердің жаңартылған 
білім беру мазмұны мен оқытудың әдістеріне білім алушылардың жеке білім алу мүмкіндіктерін 
ескере отырып, өзіндік кәсіби ізденісін жетілдіру қажеттілігі туындайды. Бұл үздіксіз инклюзивті 
білім берудің мәні психофизикалық, тілдік, әлеуметтік, медициналық, саяси т.б. әртүрлі жағдаяттарда 
білім алушылардың үздіксіз өзіндік қажеттіліктерін қамтитындығын көрсетеді.

Жалпы білім беру процесіне ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды қосудың 
көптеген мәселелері мектепішілік жұмысты жоспарлауды қайта қарастырумен тікелей байланы-
сты. Бұл ретте мектепте инклюзивті мәдениет пен практиканы қалыптастыру процесінде әкімшілік 
басқару мен педагогикалық өзін-өзі басқарудың өзіндік жолға қойылған жүйесінің маңызды рөлін 
атап өту қажет.

Үздіксіз инклюзивті білім беру процесіндегі басқарушылық мәселелерін зерттеудің мақсаты: 
инклюзивті мәдениетті қалыптастыру және инклюзивті практиканы дамыту бойынша білім беру про-
цесіне қатысушылардың тиімді іс-әрекетін ұйымдастыру негізінде мектеп әкімшілігіне әрбір білім 
алушыға сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуде әдістемелік көмек көрсету болып та-
былады.

Мақсатқа жету үшін келесідей бірқатар міндеттер жүзеге асырылды: инклюзивті ортада білім 
беру процесін ұйымдастыру бойынша мектеп әкімшілігінің халықаралық және қазақстандық жұмыс 
тәжірибесін талдау, инклюзивті білім беру мәселелері бойынша елдің барлық өңірлеріндегі мектеп-
тердің басшылары мен мұғалімдері үшін сауалнама жүргізу және нәтижелерін талдау. Осы орайда, 
ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар және мүгедектігі бар білім алушылардың табысты әлеумет-
тенуінің, кәсіби және әлеуметтік қызметтің түрлеріне сәйкес тиімді өзін-өзі іске асыруының негізгі 
шарты мен қоғам алдында тұрған негізгі міндеті – одан әрі әлеуметтік оңалту және қоғамға бейім-
деу мақсатында білім беру мен арнаулы әлеуметтік қызметтерді алуға жағдай жасай отырып көмек 
көрсету.

Инклюзия аталған білім алушыларды білім беру ұйымына «механикалық» қосуды ғана бол-
жамайды. Осы ұйымда ЕБҚ бар білім алушыны бейімдеу үшін қажетті әртүрлі жағдаяттардың кең 
спектрін құру – психологиялық-педагогикалық қолдау мамандарының қажетті көмек көрсетумен 
қамтамасыз ету арқылы оларды қабылдау атмосферасын орнату, бейімдеу мен оқыту үшін қажетті 
техникалық және сәулеттік өзгерістерді енгізгенге дейін кедергісіз орта қалыптастыру болып табы-
лады. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды және қарапайым білім алушыларды 
бірыңғай әлеуметтік білім беру кеңістігінде біріктіруде бірқатар жалпы педагогикалық, әлеуметтік 
және гуманистік міндеттерді шешуге мүмкіндік береді [1, 21 б.].

Сонымен бірге кейінгі уақыттарда көптеген мектептердің білім алушыларды, ата-аналар мен пе-
дагогтерді оқыту процесіне толыққанды кіргізу жағдайын қамтамасыз етуге ұмтылдыратын инклю-
зивті жобалардың кілті ретінде «көшбасшылық» тәсілдемесін ұсынады. Бұл аталған тәсілдеме ілеспе 
нұсқауларда нақты түрде бекітілмесе, басқарылған оңтайлы істердің қаншалықты табысты болғаны-
на қарамастан сәтті болмай шығады.

Жалпы білім беретін орта мектептерде көшбасшылық тәсілдемесі тікелей директорға байланы-
сты болып табылады. Сондықтан да жаңа формация жетекшісі жаңаша жұмыс істеумен қатар, ұзақ 
мерзімді кәсіби шеберлік пен тәжірибенің үздіксіз тиімді дамуымен жұмысқа қосылу, жүйелі іс-әре-
кеттерді мұқият жоспарлай білу, педагогикалық қызметтің тиімді нәтижелеріне қол жеткізу жолда-
рын көрсетеді.

Инклюзивті білім беру процесінің мәдениетіне қатысты жалпы білім беретін мектеп басшысының 
ұстанымы өзгерген жағдайда ұжымның қалыптасу қатынасы өзгереді. Қызметкерлердің әлеуметтік 
әлеуеті ұжымның әрбір мүшесінің өмір сүру сапасының жинақталуымен ғана емес, ұжымдық және 
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жеке сипаттамаларды да қамтиды. Оны жүзеге асыруда экономикалық табысты әлеуметтік қатынасу 
мен әлеуметтік әділеттілікке ықпал ететін қоғам көрінісін көрсетеді [2, 153 б.].

Қазіргі уақытта елімізде инклюзивті білім беру тәжірибесі қарқынды дамып келеді. Білім беру 
кеңістігі жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды табысты бейімдеу 
мақсатында жалпы білім беретін орта мектептің штатына психологиялық-педагогикалық қолдау қы-
зметінің мамандары енгізіледі. Әрине, мұның барлығы мұғалімдер мен мамандардың өзара тығыз 
қарым-қатынасын, білімін, тәжірибесін талап етеді. Сонымен бірге заманауи мектепке басшылық қы-
зметкерлерінің күш-жігерін біріктіруге, басқарудың мәдени-этикалық құралдарын кеңінен пайдала-
нуға бағытталған басқарушылық ойлауды жеткізуші ретінде көшбасшылықты қажет етеді. Осы ретте 
инклюзия көшбасшылық тетігінен әлдеқайда кең ауқымды қамтитынын атап өту қажет. Сондықтан 
жалпы білім беретін мектеп директорлары тек бұйрық беруге емес, әріптестерінің ұсыныстарын қа-
былдауға психологиялық тұрғыдан дайын болуы керек, олардың ынта-жігерлерін қолдауы тиіс. Бұл 
бүгінгі таңдағы менеджер-көшбасшыға «инклюзивті мәдениетті» құрай білетін «әлеуметтік сәулет-
ші» функциясы берілгендігін аңғартады.

Американдық зерттеулерде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылардың ілгер-
лемеу себептерінің бірі – көптеген штаттағы мектептердің ЕБҚ бар білім алушылардың үлгерімінің 
төмендігі үшін жауапкершілікке тартылмауы. Басты назар оқу процесінің тиімділігіне қарағанда 
олардың сабаққа қосылуына көбірек аударылды. ЕБҚ бар білім алушылардың көпшілігі мемлекет-
тік есеп беру жүйесіне енгізілді, жалпы білім беретін оқу бағдарламасына қолжетімділік берілді, ал 
мектептер білім беру мазмұнының негізгі салаларында жыл сайынғы прогресті қамтамасыз ету үшін 
жауап беруге міндеттелді [4].

Британдық зерттеулерде инклюзивті тәжірибелерді дамытуда мектептерде жұмыс істейтін ди-
ректордың танымдық ойлауы мен қызметіне қатысты мәселелерді көрсетеді. Көптеген ғылыми әде-
биеттерде білім алушылардың білім беру процесіне толық енгізуде білім беру ұйымдары директор-
ларының басты рөлі екендігін қарастырады. Сондықтан да көшбасшылықты жалпы білім беретін 
мектептерге ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды табысты қосудың маңызды 
факторы болып табылады.

Табысқа жетуші елдердің (Ұлыбритания, Португалия және АҚШ) мектеп басшыларына инклюзивті 
әдістерді құру бойынша келесідей ортақ қасиеттерді көрсетеді:

- инклюзивті білім беру ұстанымын ұстану;
- белгілі бір нақты міндеттер мен шекараларды білу;
- бірлескен тұлғааралық стиль орнату;
- мәселелерді және жағдаяттарды шешу дағдыларын қалыптастыру;
- басқалардың тәжірибесін қабылдау, түсіну және бағалау;
- қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас белсенділігін дамыту.
Зерттеушілер бірлескен басқарудың маңыздылығын иерархиялық құрылымдардың келісілген 

құндылықтарымен сипатталатын ұжымдық жауапкершілікпен байланысу қажеттілігін атап өтті [5].
Сондықтан да, білім беру саласындағы заманауи тенденциялар мемлекеттік саяси қоғам мен 

білім беру жүйесінде инклюзивті тәсілдемелерді дамыту мен жетілдіруді алдыңғы мәселелер қата-
рына қояды.

Қарағанды қаласы №27 жалпы білім беретін орта мектепте (бұдан әрі – ЖБОМ) әкімшілік ар-
найы жағдайға байланысты қорғаныстық-педагогикалық режимді, оқу-тәрбие процесінің барынша 
түзетушілік бағыттылығын орнатады. ЕБҚ бар білім алушыларды оқыту, тәрбиелеу және әлеуметтік 
бейімдеудегі табысты жетістік барлық деңгейдегі басқару қызметкерлердің құзыреттілігі мен әлеу-
етіне, сондай-ақ жалпы білім беретін мектептердің басшысы мен педагогтерінің кәсіби дайындығы-
на байланысты. Мектепте басқару құрылымындағы өзгерістер – күн тәртібі, сабақ кестесі, мектептегі 
сабақтардың ұзақтығы, жоспарлау, түзету жұмысының тиімділігі мен сапасын бақылау, мектептегі 
психологиялық-педагогикалық қолдау қызметін міндетті құру, жергілікті нормативтік актілердегі өз-
герістер т.б.

№27 ЖБОМ әкімшілігі өкілдері мектепте инклюзивті тәжірибені дамытуға келесі факторларды 
көрсетеді:

- инклюзивті тәжірибені енгізуге дайындықты талдау (білім алушылар контингентін зерттеу, білім 
алу үшін арнайы жағдайларда ЕБҚ бар білім алушылардың қажеттілігін анықтау, білім алушыларды 
білім беру кеңістігіне енгізудің вариативті нысандарын іске асыру мүмкіндіктері, инклюзивті жағдай-
да жұмыс істеуге педагогикалық кадрлардың дайындығы, төзімділік деңгейі, материалдық-техника-
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лық қамтылуы т.б.);
- мектепте инклюзияны дамыту стратегиясын әзірлеу, инклюзивті білім беру саласында тәжіри-

белік-эксперименттік, жобалық қызметті ұйымдастыру. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім 
алушыларға білім беру саласындағы жетекші мамандармен ынтымақтастығын қамтамасыз ету;

- мектепте инклюзияны дамытуға жауапты маманды тағайындау;
- оқытудың вариативті нысандарының болуы (инклюзивті сынып, арнайы сынып, үйде оқыту, 

қашықтықтан оқыту т.б.);
- білім беру процесін және инклюзивті практиканы психологиялық-педагогикалық қолдауды ре-

гламенттейтін жергілікті актілерді әзірлеу және бекіту;
- білім беру процесіне қатысушылардың барлығында толерантты мектеп мәдениетін қалыпта-

стыру, жалпы инклюзивті құндылықтарды және ынтымақтастық қатынастарын дамыту;
- ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды оқыту және дамыту мәселелерінде 

педагогтер мен мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыру;
- психологиялық-педагогикалық қолдау қызметін құру, оның құрамына арнайы педагог, логопед, 

психолог, әлеуметтік педагог, психиатр дәрігерін т.б. мамандарды/қызметкерлерді енгізу;
- мамандардың қызметін сауатты ұйымдастыру және жоспарлау;
- қолдау мамандарының тобында пәнаралық өзара іс-әрекетті ұйымдастыру;
- мектеп практикасына психологиялық-педагогикалық қолдаудың, білім алушыларды оқыту мен 

тәрбиелеудің тиімді технологиялары мен әдістерін енгізу;
- ЕБҚ бар білім алушыларды  психологиялық-педагогикалық қолдау бағдарламаларын, оның 

ішінде жеке оқу жоспарларын, қысқартылған және жеке оқу бағдарламаларын әзірлеу;
- білім беру процесіне енгізілген әртүрлі бейіндегі мамандар мен отбасының өзара ынтымақта-

стығын үйлестіру;
- ЕБҚ бар білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, қосымша білім беру жүйесін да-

мыту;
- әлеуметтік серіктестермен, еріктілермен өзара іс-әрекет жасау;
- білім беру процесіне толыққанды серіктес ретінде енгізу мақсатында педагогтер мен маман-

дардың мектеп білім алушыларының ата-аналарымен жұмысын ұйымдастыру;
- мектептің материалдық-техникалық базасын, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді дамыту;
- әріптестердің арасында табысты жұмыс тәжірибесін жалпылау және тарату.
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Инклюзивті білім беруді дамыту орталығы 

Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектептердегі инклюзивті білім берудің қазіргі 
жағдаятын зерделеу мақсатында мектеп директорлары, олардың орынбасарлары мен мұғалімдері 
арасында сауалнама жүргізді.

Сауалнама 2020 жылдың 28 ақпаны мен 5 наурызы аралығында Google Диск сервисін және 
«WhatsApp» мессенджерін қолдану негізінде online режимде жүргізілді. Объективті жүргізу мақса-
тында сауалнама анонимді түрде респонденттердің статусын (1-3 сұрақ) көрсету арқылы педагог 
санаттарының қайсысына жататындығы (директор, директор орынбасары, мұғалім) мен мектептері 
Қазақстанның қай өңірінде орналасқандығы және қандай елді мекенге жататындығы (ауыл/қала) 
сұралды. Сәйкесінше, сауалнама нәтижелерін талдауда, ортақ тенденцияларды анықтау мен сипат-
таудан бөлек, салыстыру қала/ауыл бөлінісінде, сонымен қатар педагог санаттары (мектеп дирек-
торлары, директорлар орынбасарлары, мұғалімдер) бөлінісінде жүргізілді. Сауалнаманы толтыру 
бойынша жұмыс (4-12 сұрақтар) 5 деңгейлі шкала бойынша – «мүлдем келіспеймін» нұсқасынан 
«толықтай келісемін» нұсқасына дейінгі жауаптарды таңдауға негізделді. «Әрбір білім алушыға қо-
лайлы білім беру ортасын құру үшін мектепке не қажет деп ойлайсыз?» 13-сұрағына жауап берерде 
респонденттерден инклюзивті білім берудің жағдайын жақсарту бойынша тілек не ұсыныс түрінде 
өз пікірлерін білдіру сұралды.

Сауалнамаға еліміздің барлық 17 аймағынан жалпы 69 573 педагог қатысты (елдің күндізгі жал-
пы білім беретін мектептерінің 329 568 педагогінің 21%-ы), оның ішінде 1771 – мектеп директоры, 
5646 – директордың орынбасары, 62 156 – мұғалім болып табылады. Жоғарыда көрсетілген мек-
теп директорларының санына сүйене отырып, сауалнамаға ҚР күндізгі жалпы білім беретін мек-
тептерінің (2019-2020 оқу жылының басына 6973 мектеп) директорларының 25%-ы немесе әрбір 
төртінші директор қатысқанын болжауға болады. Респонденттердің басым бөлігі (40539 адам неме-
се қатысқандардың жалпы санының 58,3%) ауылдық мектептердің педагогтері болса, қала мектеп-
терінен 29034 педагог қатысты немесе қатысқандардың 41,7%-ын құрады.
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Бұл ретте өңір педагогтерінің жалпы санынан сауалнамаға қатысқан педагогтер саны арасында 
айқын көрінген өңірлерді атап өтуде, ең жоғары белсенділікті (өңір педагогтерінің жалпы санының 
үштен бір бөлігінен жартысына дейін) Ақмола (39,3%), Шығыс Қазақстан (32,1%), Батыс Қазақстан 
(33,05%), Қостанай (31,6%), Солтүстік Қазақстан (49,5%) облыстарының педагогтері көрсетті. Өңір пе-
дагогтерінің 1/5-нен 1/3-іне дейін Нұрсұлтан қаласы (20,7%) және Ақтөбе (25,5%), Қарағанды (29,3 
%), Маңғыстау (21,4%) облыстары педагогтері қатысты. Өңір педагогтерінің жалпы санының 1/5-інен 
аз үлеспен Алматы (8,6 %), Шымкент (13,6%) қалалары және Алматы (15,9%), Атырау (19,1%), Жамбыл 
(13,8%), Қызылорда (10%), Павлодар (18,7%), Түркістан (10,1%) облыстарының педагогтері қатысты.

Жоғарыда келтірілген статистика мәліметіне сәйкес білім беру ұйымдары мен әдістемелік қыз-
меттердің ұйымдастырушылық жұмыстарының деңгейінің сипаттамасының көрінісінен көрінеді.

«Әрбір білім алушыға қолайлы білім беру ортасын құру үшін мектепке не қажет деп ойлайсыз» 
13-тұжырымына 70 000-ға жуық респонденттердің жауаптары алынды, оларды шартты түрде бір-
неше негізгі топқа бөлуге болады: нормативтік-құқықтық базаға өзгерістер/толықтырулар енгізу, 
оның ішінде педагогтерге еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар; мектептің мате-
риалдық-техникалық және оқу-материалдық базасын жақсарту бойынша ұсыныстар; ғылыми-әді-
стемелік қолдауды жақсарту бойынша ұсыныстар; ата-аналармен жұмыс бойынша ұсыныстар т.б. 
Берілген ұсыныстар мен пікірлер жалпы сипаттан нақты сипаттамаларға ауысып отырды.

Сонымен берілген ақпараттардан келесідей тұжырымдар жасауға болады: біріншіден, қалалық 
және ауылдық мектеп педагогтерінің инклюзивті білім берудің ағымдағы жағдайы туралы түсінік-
тердің арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ; екіншіден, ЕБҚ бар білім алушыларды оқыту үшін 
қолайлы білім беру ортасын құру кезінде педагогтер қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 
құралдармен, жабдықтармен және технологиялармен қамтамасыз ету басымдығымен мектептердің 
материалдық-техникалық және оқу-материалдық базасын нығайту және дамыту қажеттілігіне аса 
көңіл бөледі; үшіншіден, педагогтер инклюзивті білім беру мәселелерінде кәсіби құзыреттілік-
тің жоғары маңыздылығын, оның ішінде арнайы педагогика негіздерін білуді және ЕБҚ бар білім 
алушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту процесіне қатысатын барлық тұлғалардың қажетті іскер-
лік және жеке қасиеттерінің болу қажеттігін, мұның проблемаларды шешуші оң факторлардың бірі 
болып табылатынын түсінеді.

Сонымен қатар мектеп педагогтерінің айтарлықтай бөлігі қазіргі кезеңде Қазақстан Республика-
сының білім беру саласында іске асырылатын инклюзивті білім беруді енгізу мен дамытудың негізгі 
тәсілдерін түсіндіруді қажет ететіндігін атап өту қажет, бұл инклюзивті білім беру мәселелері бой-
ынша педагогтердің біліктілігін арттыру бойынша жеткіліксіз ұйымдастырылған жұмыстың нәтижесі 
болып табылады. Сондай-ақ мектептердің тиісті әдістемелік және оқу әдебиеттерімен жеткіліксіз 
қамтамасыз етілуі, көптеген мектептердің материалдық-техникалық базаларының ЕБҚ бар білім 
алушыларды оқыту үшін қажетті жағдайлар жасау үшін сәйкес келмеуі байқалады.

Инклюзивті білім беру жағдайында ЕБҚ бар тұлғаларды оқыту шарттары мен тетіктерін жетіл-
діру, білім беру ұйымының білім беру кеңістігі жағдайында білім алушылардың табысты бейімделуін 
қамтамасыз ететін бейімделу мүмкіндіктерін дамытуға ықпал ететін тиімді құралдарды, педагогика-
лық технологияларды іздеу және енгізу қажет [6, 86 б.].

Инклюзия ЕБҚ бар жеке индивидті немесе білім алушылар тобын жалпы білім беретін мектеп 
шарттарына бейімдеуге бағытталмаған, керісінше, мектептегі оқыту жағдайларының білім алушы-
лардың барлық санаттарының қажеттіліктерін қанағаттандыратындай етіп өзгертуге бағдарланған. 
Әлбетте, мұндайда білім беру үшін тең мүмкіндіктер мен қолжетімділікке қол жеткізу жеткілісіз бо-
лып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген «Қа-
зақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында» қазақстандық білім беру жүйесі үшін басым бағыттар айқындалды. 
Олардың ішінде аталған облыстар шеңберінде отбасының әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне 
қарамастан білім алушылардың мүмкіндіктерін теңестіру, педагогтердің кәсіби дамуы мен жоғары 
мәртебесі, сондай-ақ басқарудың тиімді құрылымын құру, мүдделі тараптармен коммуникация құру 
және басқалар сияқты міндеттерді бөліп көрсету қажет [7].

Мұндайда инклюзивті мәдениет, саясат және практиканы дамыту аясындағы мектептің тиімді жұ-
мысының маңызды шарттарының бірі – ерекше қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере келе 
барлық білім алушылардың жалпы білім беретін ортаға қосылу процесін сапалы басқару, сонымен 
қатар педагогтер мен ата-аналарды өзгермелі әлеуметтік жағдайларға бейімдеу.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
MANAGEMENT PROBLEMS IN THE PROCESS OF CONTINUING INCLUSIVE EDUCATION

Аннотация. Мақалада үздіксіз инклюзивті білім беру процесіндегі басқарушылық мәселелері ретінде мем-
лекеттік саясатты жүзеге асырудағы міндеттердің орындалуы мен қазақстандық тәжірибедегі педагогика-
лық-психологиялық қолдаудың рөлі беріледі. Американдық зерттеулердегі жалпы білім беретін оқу бағдарлама-
сына қолжетімділік, британдық зерттеушілердің инклюзивті тәжірибелерді дамытудағы директордың танымдық 
қабілеті мен қазақстандық тәжірибедегі Қарағанды қаласы №27 жалпы білім беретін орта мектебінің басқа-
рушылық жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің бағыттары қарастырылады. Авторлар жүргізілген сауалнаманың 
қорытындысын педагог санаттары мен мектептердің Қазақстан өңірінде орналасуына байланысты ортақ тенден-
цияларды көрсетеді.

Түйін сөздер: үздіксіз, инклюзивті білім беру, процесс, басқарушылық, үздіксіз білім беру, инклюзивті жағдай.
Аннотация. В статье представлена роль педагогической и психологической поддержки в реализации за-

дач государственной политики и казахстанской практики как проблемы управления в процессе инклюзивного 
образования. Рассматриваются доступ к общеобразовательной учебной программе из американских исследо-
ваний, познавательные способности директора по развитию инклюзивного опыта британских исследователей 
и направления образовательного процесса в управленческих условиях общеобразовательной Карагандинской 
школой №27 по казахстанскому опыту. Авторы представят результаты проведенного опроса и общие тенденции, 
связанные с категориями учителей и расположением школ в регионе Казахстана.

Ключевые слова: непрерывное, инклюзивное образование, процесс, управление, непрерывное образование, 
инклюзивная ситуация.

Abstract. The article presents the role of pedagogical and psychological support in implementing the tasks 
of state policy and Kazakhstani practice as a management problem in the process of inclusive education. They 
consider access to the general educational curriculum from American studies, the cognitive abilities of the director 
for the development of the inclusive experience of British researchers and the direction of the educational process in 
administrative conditions at secondary school Karaganda #27 in Kazakhstan’s experience are examined. The authors 
present the results of the survey and general trends related to the categories of teachers and the location of schools 
in the region of Kazakhstan.

Key words: continuing, inclusive education, process, management, continuing education, inclusive situation.
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АНДРАГОГИКАЛЫҚ 
ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ – 
АНДРАГОГИКАЛЫҚ ТҰҒЫР 

М.З. Сейдина, Г.Ж. Меңлібекова

Отандық білім беру сапасын арттырудың теориялық және қолданбалы мәселелерін түбегейлі 
шешудің тиімділігі мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени даму әлеуетіне тікелей 
байланысты. Бұл андрагогикалық үздіксіз білім беруде (жалпы білім беру, кәсіптік-техникалық, жоға-
ры, жоғары оқу орнынан кейінгі, кәсіби біліктілікті жетілдіру т.б.) андрагогикалық тұғырды негіздеу-
дің қажеттілігін көздейді. Мемлекет басшысы Қ. Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Әлеуметтік жаңғы-
ртудың жаңа кезеңі – білім беру сапасын жақсарту», – деп тұжырым жасауы еліміз үздіксіз білім 
беру саласында андрагогикалық тұғырдың негізгі маңыздылығына басымдық берудің қажеттілігін 
көрсетеді [1].

Қазіргі уақытта андрагогикалық үздіксіз білім беру келесідей басты бағыттар бойынша жүзеге 
асырылады:

- орта білім беру ұйымдарындағы жаңартылған білім беру мазмұны;
- орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, жоғары білім беруден кейінгі үш тілдік тұғырнамасы;
- орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, жоғары білім беруден кейінгі ұйымдарда ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізу;
- топтық жұмысты ұйымдастыру т.б. .
Жоғарыда көрсетілген бағыттардың андрагогикалық тұғырларына тоқталатын болсақ, андрагоги-

калық үздіксіз білім беруде орта білім беру ұйымдарындағы жаңартылған білім беру мазмұны келесі 
сипаттармен ерекшеленеді:

- спиральді принципті сақтай отырып, берілген пән мазмұнына сәйкес қарапайымнан күрделіге 
ауысуы;

- Блум таксономиясы негізінде оқу мақсаттарының иерархиясы;
- білім беруде пәнаралық байланысты жүзеге асыру мақсатында «жалпы тақырыптарды» тағай-

ындай алуы;
- ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы оқу процесін ұйымдасты-

руы.
Жаңартылған білім берудің мазмұны бойынша андрагогикалық үздіксіз білім беруде келесідей 

андрагогиялық тұғырлар қолданылады:
- диагностикалық тұғыр – білім беру процесінде жаңа ақпаратты дұрыс қолдана алу;
- технологиялық тұғыр – білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша қолданылатын техноло-

гияларды жүзеге асыру жолдарын білу;
-  жүйелілік тұғыр – сабақтың мақсатына жету жолында пәнаралық және транспәндік сабақта-

стықты байланыстыру.
Андрагогикалық үздіксіз білім беруде орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, жоғары білім беруден 

кейінгі үш тілдік тұғырнамасының келесідей ерекшеліктерін көрсетуге болады:
- орта, кәсіптік-техникалық және жоғары оқу орындарында пәндердің мазмұны бойынша жүзеге 

асыру;
- тілдік қарым-қатынас саласына сәйкес мәдени, білімдік ортаны кеңейту;
- пән арқылы тілдің ерекшеліктері мен жолдарын ұсыну;
- ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу т.б.
Үш тілді білім беру бойынша андрагогикалық үздіксіз білім беруде келесідей андрагогиялық 

тұғырлар қолданылады:
- коммуникативтілік тұғыр – үш тілде оқытудың ақпараттық ерекшеліктерімен қатар дағдылар-

дың (оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым) мазмұнын кәсібилендіру;
- әдістемелік тұғыр – үш тілді оқытуды жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерін зерделеу;
- жобалық тұғыр – пән ерекшелігіне сәйкес тілдік қарым-қатынас байланысын орнату.
Андрагогикалық үздіксіз білім беруде орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, жоғары білім беруден 

кейінгі ұйымдарда ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізудің ке-
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лесідей ерекшеліктерін көрсетуге болады:
- ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, 

жоғары білім беруден кейінгі оқу процесіне бейімдеу;
- ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, 

жоғары білім беруден кейінгі оқу процесіне психологиялық климат құру;
- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың қоғамдық ортамен қарым-қатынасын 

кеңейту т.б. .
Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, 

жоғары білім беруден кейінгі ұйымдарда бейімдеуде келесідей андрагогиялық тұғырлар қолданы-
лады:

- ұжымдық тұғыр – ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізуде 
мамандар мен ата-аналар арасындағы топтық қарым-қатынасты зерделеу;

- денсаулық сақтау тұғыр – ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыста 
дене жаттығуларын дамыту, жағымды қарым-қатынас пен психологиялық климатты қалыптастыру.

Андрагогикалық үздіксіз білім беруде топтық жұмысты ұйымдастыруда келесідей ерекшелік-
терді көрсетуге болады:

- білім алушылар ортасында түсінушілік, өзара түсінушілік, ынтымақтастық қатынастарын нығай-
ту;

- білім алушылардың топта өзіндік көзқарасын қалыптастыру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу 
т. б.

Топтық жұмысты ұйымдастыруда келесідей андрагогиялық тұғырлар қолданылады:
- кешенділік тұғыр – теориялық және практикалық байланыстардың реттілігін күшейту;
- құзыреттілік тұғыр – білім алушылармен жұмыс істеу бойынша маманның білімі, біліктілігі мен 

дағдыларын жетілдіру.
Сонымен, андрагогикалық тұғыр – андрагогикалық үздіксіз білім беруде андрагогикалық прин-

циптерді жүзеге асыратын әдіснамалық тұғыр.
Андрагогикалық үздіксіз білім беруде берілген бағыттардың мәселелері тікелей андрагогикалық 

тұғырмен өзара байланысты (1-кесте).
1 - кесте – Андрагогикалық үздіксіз білім берудегі андрагогикалық тұғырдың байланысы
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Андрагогикалық үздіксіз білім беру келесідей андрагогиялық принциптерге негізделеді:
- технологиялық;
- диагностикалық;
- жүйелік;
- коммуникативтік;
- әдістемелік;
- жобалық;
- мәдени;
- инновациялық;
- ұжымдық;
- денсаулық сақтау;
- кешенділік;
- құзыреттілік.
Үздіксіз андрагогикалық білім беруде андрагогикалық тұғыр келесідей мәнге ие:
- ересек адамның әлеуеті – жас мамандар үшін өмірлік тәжірибені көрсетеді;
- ересектермен өзара қарым-қатынас – ұрпақтар сабақтастығында өзіндік байланысты артыра-

ды;
- ересектердің білім, білік, дағдылары жастарға үлгі болады;
- ересектердің белсенді білім беру, кәсіби орта құрудағы кешенділік принциптері әлеуметтік ор-

таны қалыптастырады т.б.
Үздіксіз андрагогикалық білім беруде андрагогиялық тұғыр келесідей жүзеге асырылады (2-ке-

сте).

Кесте 2 – Үздіксіз андрагогикалық білім берудегі андрагогиялық тұғырдың жүзеге асуы

Cонымен, үздіксіз андрагогикалық білім беруде андрагогиялық тұғыр қазіргі қоғамның талапта-
рына негізделген ұрпақтар сабақтастығын жалғастырудағы үздіксіз байланысты арттырады. Андра-
гог-білім алушылар білім, білік, дағдыны дамытып қана қоймай, әр түрлі мәдениеттер мен өркениет-
тердің өзара ынтымақтастығы мен үйлесімділігін құруға үлес қосады.

Андрагог-білім алушылардың интеллектуалдық дамуының жас аралығы тәрбиені де, оқуды да та-
лап ететіндігін көрсетеді және әртүрлі жас кезеңінде педагогикалық әсер ету құралдарын қабылдау 
дәрежесі бірдей болмайды.

Андрагог-білім алушылардың білімі – адамның (жеке тұлғаның, азаматтың, жеке маманның) оқы-
ту мазмұнын іріктеуде вариативті тұғырларды айқындаудағы үздіксіз білім беру жүйесін тұтастай 
және оның жекелеген компоненттерін пайдаланудың ерекшелігін ескере отырып жүзеге асыры-
латын ұзақ мерзімді процес. Үздіксіз білім берудің философиялық-педагогикалық идеясы бірнеше 
бағыттарды біріктіреді: білім беру жүйесінің барлық буындарын пайдалана отырып, тұлғаның әлеу-
меттік-мәдени тәжірибені мақсатты түрде ұзақ игеруі, білім берудің қолданыстағы жүйесін ұйымда-
стыру принциптерін сақтау, адамның өмір бойы білім алуына жағдай жасауға бағытталған білім беру 
саясатын сақтау, білім берудің әртүрлі буындарының қисынды өзара байланысы мен сабақтастығын 
қамтамасыз ету [9, 74-75 б.].

Сонымен қатар, андрагогикалық үздіксіз білім беруде ересектердің психологиялық мәселелерін 
шешу де тікелей андрагогикалық тұғырға байланысты, ал олардың негізінде – акмеологиялық, яғни, 
адамның шығармашылық күштерінің өсу мүмкіндігімен түсіндіріледі, өмірлік циклдің әр түрлі ке-
зеңдеріндегі тұлғалық әлеуеттің өлшемін анықтайды. Ересек адам қызметінің негізгі түрі еңбек – 
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жетекші фактор болып табылғандықтан, оның дамуына да еңбек – негізгі себепші болады. Еңбектің 
әсерінен ересек адамда өмірлік позициясын, құндылықты бағдарларын қалыптастыру, болашаққа 
жоспарларды анықтау, яғни тұлғалық әлеуметтену процесі жүреді. Сонымен бірге, еңбек әсері білім 
беру деңгейінің жоғарылауына пропорционалды түрде күшейтіледі. Бұл екі процесс – ересек адам-
ның кәсіби және білім беру (өздігінен білім беру) қызметтерінен ажырамайтын болып табылады 
және кешенді түрде қарастырылады. Тек осындай жағдайларда ғана жас маман жеке тұлғалық да-
муында, кәсіби құзыреттілігінде ең жоғарғы көрсеткіштерге (акме) қол жеткізе алады, өзінің шығар-
машылық әлеуетін барынша толық іске асыра алады.
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АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - ОСНОВА АНДРАГОГИЧЕСКОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ANDRAGOGICAL APPROACH IS THE BASIS OF ANDRAGOGICAL CONTINUING EDUCATION

 
Аннотация. Мақалада андрагогикалық үздіксіз білім беруде орта білім беру ұйымдарындағы жаңартылған 

білім беру мазмұнын, орта, кәсіптік-техникалық, жоғары, жоғары білім беруден кейінгі үш тілді білім беру мен 
ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізу және топтық жұмысты ұйымдастыру 
бағыттарындағы андрагогикалық тұғыр қарастырылады. 

Түйін сөздер: андрагог, үздіксіз білім беру, андрагогикалық тұғыр, принцип, технология.
Аннотация. В статье рассматривается андрагогический подход к организации групповой работы и работы 

с обучающимися с учетом необходимости обновления образовательного контента в организациях среднего, 
профессионально-технического, высшего, послевузовского образования в контексте  андрагогического непре-
рывного образования.

Ключевые слова: андрагог, непрерывное образование, андрагогический поход, принцип, технология.
Abstract. The article discusses the andragogical approach to organizing group work and working with 

students, taking into account the need to update educational content in secondary, secondary, professional, higher, 
postgraduate and special educational institutions for andragogical continuing education.

Key words: andragog, continuing education, andragogical approach, principle, technology.
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КАЗАХСТАНСКИЙ КОМПОНЕНТ 
В УЧЕБНИКАХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Д.Б. Сесорова, О.А.Стычева

Действующие учебники для современной школы являются носителями содержательного и ме-
тодического обеспечения уроков, одним из важнейших средств обучения, способствующих освое-
нию учебного материала и развитию базовых умений и навыков. В задачи современного школьного 
учебника входит:

- формирование мировоззрения человека на основе современных достижений научной мысли, 
ориентация в мире духовных и национально-культурных ценностей; 

- мотивирование и обучение школьников овладению инструментами научного познания окружа-
ющего мира, прогнозирования и проектирования; 

- развитие ключевых компетенций и умения выполнять социальные роли в условиях динамично 
развивающегося поликультурного мира [1].

Достижения не только предметных, но и метапредметных результатов, на которые ориентирован 
современный учебник русского языка и литературы для школ с нерусским языком обучения, неу-
коснительно связан с понятием «филологическая компетентность». Любая наука основывается на 
языке, как на средстве передачи информации. Защита научных проектов, решение математических 
и лингвистических задач, экспериментальная работа на уроках физики, биологии, химии, ответы на 
вопросы и подготовка сообщений при освоении образовательной области «Человек и общество» 
– на всех школьных предметах присутствует языковая составляющая. По сути, формы устной (слу-
шание и говорение) и письменной (чтение и письмо) речи как способы организации коммуникатив-
ной и познавательной деятельности – принадлежность уроков всех образовательных областей. Но 
в области «Язык и литература» речевая составляющая – это еще и предмет обучения, определяю-
щий содержание и направления работы учителей-словесников по формированию филологической 
компетенции обучающихся – как основы, как необходимого условия становления коммуникативной 
компетентности. Под филологическими компетенциями нами понимаются особым образом объе-
диненные языковые и речевые характеристики, обеспеченные лингводидактическими ресурсами и 
критериальными показателями. Эффективность формирования филологических компетенций обу-
чающихся может быть достигнута:

- реализацией лингводидактического подхода к отбору содержательного обеспечения образова-
тельной области «Язык и литература»; 

- опорой на общедидактические и лингвометодические принципы, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся, степени их языковой и речевой подготовки;

- применением эффективных предметно-ориентированных и личностно-деятельностных техно-
логий.

 Интеграция лингвистических и литературоведческих отраслей наук в образовательную область 
«Язык и литература» актуализирует тезис о необходимости в работе по формированию филоло-
гических компетенций разработать научные подходы к отбору ее содержательного обеспечения. 
Убеждены, что качество содержательного наполнения предметов этой области, требования к ко-
торой формулируются в Государственном общеобязательном стандарте образования и получают 
свое дальнейшее описание в типовых предметных программах, окажет существенное влияние на 
формирование филологических компетенций школьников. А потому так важно, чтобы указания и 
рекомендации этих документов нашли отражение в учебнике – основном компоненте учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины, совмещающим в себе целый ряд функций: информационную, 
трансформирующую, систематизирующую. 

Поскольку наше исследование посвящено формированию филологических компетенций на за-
нятиях по русскому языку и литературе в школах с нерусским языком обучения, в качестве предмета 
разговора в данной статье мы определили характеристику содержания учебников, обеспечивающих 
эту дисциплину в той ее части, которая отражает казахстанский компонент. Ведущая идея может 
быть сформулирована следующим образом: произведения художественной литературы, авторами 
которых являются отечественные писатели, содержат огромный образовательный потенциал, спо-
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собствующий:
1) воспитанию духовно развитой личности, владеющей эстетическими ценностями культуры, 

подготовленной к восприятию художественного многообразия культуры разных народов; 
2) формированию гуманистического мировоззрения, гражданского патриотизма, уважения и то-

лерантности к языку и культуре разных этносов Республики Казахстан; 
3) развитию читательской культуры, мотивации к учению, определению собственного круга чте-

ния, доставляющего эстетическое наслаждение при соприкосновении с миром художественной ли-
тературы;

4) выявлению творческого потенциала каждого ученика.
В данной статье представлен материал, определяющий специфику учебников русской словесно-

сти применительно к его литературной составляющей.
Образовательная область «Язык и литература», оказывая влияние на становление духовно разви-

той личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, существен-
но расширяет представления школьников о патриотизме и гражданственности. Изучение русского 
языка организуется в современной школе на материале литературных текстов, что способствует раз-
витию речевых навыков обучающихся, их умению самостоятельно работать с разными видами и ти-
пами текстов. На основе художественных текстов, представляющих собой образцы правильной речи, 
реализуются дидактические задачи, которые определяются социально-психологическими установ-
ками на основе учета их гносеологической и воспитательной ценности. Коммуникативно-эстетиче-
ское своеобразие литературных произведений русской, казахской и мировой классики, содержащей 
в себе опыт развития разных эпох, приобщающей школьников к пониманию общечеловеческих и 
национальных ценностей – важное звено в организации воспитательной работы школы. Наличие 
казахстанского компонента в современных учебниках ориентировано на сохранение собственного 
национального культурно-генетического кода, как одного из главных условий модернизации обще-
ственного сознания [3].

Анализ учебников по русскому языку и литературе показал, что казахстанскому компоненту в них 
отведено особое место. Школьники знакомятся с произведениями отечественных мастеров худо-
жественного слова: уже в начальных классах представлены произведения А. Кунанбаева, Ш. Кудай-
бердыулы, У. Канахина, С.М. Бабенко, М. Алимбаева, Н.А. Лушниковой, С.М. Муканова, Б. Сокпакбаева, 
Е. Елубаева, А. Шынбатырова, С. Торайгырова, А.Т. Дуйсенбиева и др. В среднем и старшем звене в 
учебниках содержатся сведения об основных направлениях художественного творчества М.О. Ауэ-
зова, Г.К. Бельгера, М.Д. Симашко, О.О. Сулейменова, Б.М. Канапьянова, М. Шаханова, С.Н. Жунусова, 
Г.М. Мусрепова, К.Г. Мырзалиева, П.Н. Васильева, А. Байтурсынова, А.К. Кекилбаева, Б.Г. Каирбекова, М. 
Макатаева и др. Рекомендуемые для чтения произведения имеют ярко выраженную воспитательную 
и развивающую направленность, предоставляя юному читателю огромные возможности для само-
стоятельной творческой познавательной деятельности. 

Формируя читательские умения аналитического и синтетического характера, художественные 
произведения способствуют развитию образного и ассоциативного логического и критического 
мышления. Воспитательная ценность художественных текстов проявляется в эмоциональном воз-
действии, когда школьники учатся состраданию и чуткости («Сирота» М.О. Ауэзова, «Волчата» О.О. Су-
лейменова), когда огорчаются и восхищаются («Рассказы о матери» Г.М. Мусрепова), когда благодаря 
литературным произведениям с заботой и вниманием смотрят на окружающий мир живой природы, 
когда новым чувством наполняется их отношение к окружающим людям и к родному краю.

Так, урок знакомства с произведением писателя, сценариста, журналиста, драматурга, публициста 
Мориса Симашко «Емшан», по мотивам которого снят кинофильм «Султан Бейбарс», может быть 
полностью построен на материале учебника. Художественные тексты, исторические справки, фор-
мулировки заданий предлагают учителю такое содержательное обеспечение, которое позволит на 
заключительном этапе урока убедиться: ожидаемые результаты достигнуты. Учащимся предстоит ра-
зобраться, насколько правдоподобен главный герой повести – султан Бейбарс Первый, поговорить 
об исторической основе произведения. 

Ученикам предлагается текст для чтения, в котором содержится информация об истории созда-
ния произведения, толчком для написания которого послужило стихотворение А.Н. Майкова «Ем-
шан». В основе этого стихотворения лежит легенда казахского народа, зафиксированная в строчках 
«Смерть в краю родном / Милей, чем слава на чужбине!», она соотносится с казахской пословицей: 
«Басқа елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол». Стихотворение написано под впечатлением раз-
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говоров А. Майкова с выдающимся сыном казахского народа Ч. Валихановым, который, находясь в 
Петербурге и тесно общаясь со многими русскими учеными и писателями, рассказал эту удивитель-
ную историю на восточный сюжет. 

Примечательно, что сам А.Н. Майков определил значение слова «емшан» таким образом: «Ем-
шан – название душистой травы, растущей в степи, – наверное, полынец». Но, если взять за основу 
тюркское происхождение этого слова, то можно предположить другое толкование: ем – лечение, шан 
– искаженный вариант казахского слова шөп (трава). Таким образом, емшан – исцеляющая трава, что 
и соответсвует всему содержанию произведения. В тексте учебника предлагается краткое описание 
повести М. Симашко «Емшан», действие которой происходит в средневековом Египте, во второй 
половине ХIII века. Писатель глубоко проникает в исторические факты и, сочетая их с народными 
легендами, создает яркий и запоминающийся образ. Текст, безусловно, привлекателен для учащихся 
своим философским и нравственным аспектом в освещении исторических событий. И вопрос о том, 
почему Бейбарс отказывается от власти и богатства ради того, чтобы простым смертным вернуться 
на родную землю, безусловно, призван помочь учителю в беседе о патриотизме.

Интересно представлен в учебнике материал, посвященный творчеству П.Н. Васильева – поэта, 
который одним из первых ввел тему Казахстана в русскую поэзию. Примечательно, что в качестве 
псевдонима для своего литературного творчества поэт избрал казахское имя – Мухан Башметов. Его 
творческая уникальность в том, что он соединил в своей поэзии два мира, две культуры: русскую и 
казахскую. Павел Васильев свободно владел казахским языком, знал обычаи и традиции казахского 
народа, в его поэзии не только органично сочетались, но и взаимопроникали друг в друга русское 
и казахское начала. Поэзия Васильева исполнена самобытной образной силы. Сказочные элемен-
ты сочетаются в ней с историческими картинами из жизни казахов и казачества, с революционной 
современностью. Сильные личности, мощные природные силы, жестокие события и многоцветные 
степные ландшафты – все это смешивается и выливается у него в экспрессивные картины, в которых 
восхищение и любовь к Казахстану становятся «масштабными», в которых звучит мотив признания 
и благодарности:

Пусть жизнь глядит холодною порою,
Пусть жизнь глядит порой такою злою,
Огонь во мне, затепленный тобою,
Не отпущу и от людей не скрою…
Глубоким и искренним патриотизмом наполнены произведения Г.К. Бельгера, ощущающего себя 

представителем коренной нации Казахстана, истинным патриотом, сосредоточивающим свой взгляд 
на проблемах отечественной культуры, создании новых и сохранении старых традиций: «Я в силь-
ной степени оказахованный немец. Я проник в дух казахского народа и глубоко ощущаю это. Бывают 
моменты, когда я чувствую себя вообще казахом». Любовь к Родине, глубокое чувство привязанно-
сти к «малой» родине выражены в его произведениях «Абильжамин», «Сосновый дом на краю аула», 
«За шестью перевалами», «Чайки над степью», «На отмели», «Каменный брод» и др. Творчество Г.К. 
Бельгера воспитывает и формирует уважение к культуре и историческим традициям, его произведе-
ния – яркий пример гражданственности и интернационализма. 

И еще один пример для реализации задач патриотического воспитания приведем в этой статье, 
знакомясь с содержанием учебников по русскому языку и литературе для казахстанских школ. Это 
поэтическое творчество М. Макатаева, в котором тема Родины занимает особое место. Уважение и 
любовь к своей земле, к своему народу и родному языку отчетливо проявляются в его произведени-
ях. Воспевая бескрайнюю казахскую степь, поэт гордится, что родился казахом. Учащиеся 6 класса 
знакомятся с его стихотворением «Три счастья» в переводе О. Жанайдарова. В стихотворении поэт 
говорит о любви к Родине, языку, народу. Счастье для поэта заключается в том, чтобы жить в своем 
Отечестве, со своим народом:

Первое счастье мое – это мой народ,
Если он есть, значит, живу и я…
…Второе счастье – это родной язык,
Сердце гранитное словом я размягчил…
…Третье счастье мое – Родина-мать …
В современных условиях образование казахстанских школьников основано на национальных 

и общечеловеческих нравственно-духовных ценностях: любви к родине, доброте, уважении, они 
определяются трудом и творчеством, готовностью к саморазвитию и самообразованию на протяже-
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нии всей жизни. В этом и состоит суть программы модернизации общественного сознания «Рухани 
жаңғыру», патриотический формат которой представлен в образовательном проекте «Туған жер». 
Его магистральным направлением является воспитание казахстанского патриотизма – становление 
гражданина многонациональной республики, воспитанного на идеалах добра и справедливости, 
уважительного отношения к языкам и культуре всех этносов, владеющего системой идеалов и цен-
ностей, умеющего реализовать себя в обществе и быть полезным для своей страны [1].

Безусловную значимость в контексте реализации задач программы «Туған жер» имеют уроки 
русского языка и литературы, в содержательном обеспечении которых сам отбор художественных 
текстов настраивает учителя на работу по формированию ценностных ориентиров и нравственных 
идеалов. Фрагмент из книги Н.А. Назарбаева «В потоке истории», тексты из материалов периодиче-
ской печати, отрывки из текста Государственной программы «Нұрлы жол», «Закона о языках Респу-
блики Казахстан», интервью с корреспондентами различных изданий, помещенные на страницах 
учебных книг, – это тот дидактический материал, который может быть эффективно использован в 
работе по воспитанию казахстанского патриотизма, толерантности, гражданственности. В дидакти-
ческий материал составители сумели вложить глубокое понимание ответственности за свою Родину, 
осознание гуманистической основы ее государственного строя, интерес к государственной политике, 
стремление к изучению Конституции и законодательства Республики Казахстан, уважение к государ-
ственным символам (гербу, флагу, гимну).

Содержание предмета «Русский язык и литература» построено с учетом принципов системности, 
последовательности и преемственности в изложении материала, доступности художественных про-
изведений для восприятия обучающихся, их психолого-возрастных особенностей и знаний о родном 
языке. Примечательно, что новые учебники, помимо содержательного компонента, являются помощ-
никами учителей в выборе форм и методов работы, в них заложены дидактические рекомендации, 
которые помогут рационально организовать работу на уроке в субъект-субъектном ключе. И, кроме 
того, они ориентируют учащихся на организацию самостоятельной творческой познавательной дея-
тельности. Представляется, что дидактическая значимость учебников по русскому языку и литературе 
может стать предметом отдельной статьи. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕГІ ӘДЕБИЕТ ОҚУЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОМПОНЕНТІ
KAZAKHSTANI COMPONENT IN MODERN SCHOOL LITERATURE TEXTBOOKS

Аннотация. Мақала қазақстандық мектептердің орыс тілі мен әдебиеті оқулықтарын талдауға арналған. 
Қазақстанның орыс тілді жазушыларының шығармаларын әдебиет сабақтарында оқытудың білімдік және тәр-
биелік мәнін анықтай отырып, авторлар оқулықтың материалын ақпараттық, жүйелендіруші және өзгермелі 
функцияны орындайтын сабақтарды мазмұнды қамтамасыз ету мәселесіне жүгінеді. Қазақстандық компо-
ненттің шығармалары жанрлық әртүрлілігімен, көптүрлілігімен және адамның рухани әлеміне терең енуімен 
сипатталатыны туралы Тезис авторларды оқулықта көрініс тапқан әдістемелік аспектіде мәселені зерттеу қа-
жеттілігі туралы тұжырымға шығарады. 

Түйін сөздер: қазақстандық компонент, оқулықтар, тәрбиелік әлеует, әдістемелік аспект.
Аннотация. Статья посвящена анализу действующих учебников русского языка и литературы казахстан-

ских школ. Определяя образовательную и воспитательную значимость изучения на уроках литературы произ-
ведений русскоязычных писателей Казахстана, авторы обращаются к вопросу содержательного обеспечения 
уроков, на которых материал учебника выполняет информационную, систематизирующую и трансформирую-
щую функцию. Тезис о том, что произведения казахстанского компонента характеризуются жанровым разноо-
бразием, многотемностью и глубоким проникновением в духовный мир человека, подводит авторов к выводу 
о необходимости исследования вопроса в методическом аспекте.

Ключевые слова: казахстанский компонент, учебники, воспитательный потенциал, методический аспект.
Abstract. This article focuses on analyzing Russian language and literature textbooks in Kazakh schools. In 

order to determine the educational importance of studying compositions of Russian-language writers of Kazakhstan 
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on literature lessons, the authors deal with question about content provision of lessons, in which textbook 
material performs an informational, systematizing and transforming function. Compositions of the Kazakhstan 
component are characterized by genre diversity, multi-darkness and deep penetration into the spiritual world of 
a person, therefore the thesis leads the authors to the conclusion that a deep study of the issue is necessary in a 
methodological aspect.

Keywords: Kazakhstan components, textbooks, educational potential, methodological aspect. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
КАК ОСНОВА ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.В. Сисенова 

Система государственного управления Казахстана за все время его независимости претерпевала 
и продолжает претерпевать серьезную трансформацию, последовательно переходя от классической 
модели управления (public administration), через концепцию нового государственного менеджмента 
(new public management) к модели нового государственного управления (new public governance). 
При лингвистической схожести их русскоязычных названий эти модели принципиально отличаются 
друг от друга тем, что в них является основным «объектом служения». 

Философия нового государственного управления базируется на ориентации на результат, кон-
цепции «слышащего государства», абсолютизации идеи служения народу и выстраивания с ним 
паритетного диалога. Очевидно, что для обеспечения эффективного функционирования и эволю-
ционного развития этой новой системы современный государственный служащий также призван 
эволюционировать, меняя свое мировоззрение, приоритеты и систему ценностей. По мере того, как 
смещается локус внимания с выполнения технических административных операций на удовлетво-
рение потребностей населения и вовлечение его в процессы управления на условиях партнерства, 
меняется и портрет государственного служащего, способного достойно отвечать вызовам 21-го века. 

Планом нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» был 
взят курс на модернизацию системы поступления на государственную службу, а именно – на при-
менение при отборе и продвижении служащих по карьерной лестнице компетентностного подхода 
[1]. Таким образом, именно компетенция, а не совокупный набор формальных подтверждений по-
лученного образования и наработанного опыта, стала основной единицей человеческого капитала 
каждого сотрудника государственной службы. 

Под компетенцией традиционно понимаются знания, умения и навыки, применение которых 
приводит к качественной и результативной деятельности [2]. Любой гражданин, претендующий на 
работу в государственных органах, помимо прохождения тестов на знание законодательства, под-
вергается оценке уровня развития своих компетенций [3]. Их перечень определен Единой рамкой 
компетенций государственного служащего Республики Казахстан (Единая рамка), разработанной 
при поддержке международного консорциума во главе с французской компанией «DMI Associates». 
Единая рамка является продуктом проекта ЕС «Реформа и модернизация государственной службы 
правительства Республики Казахстан», что подразумевает ее концептуальность, т.е. основанность на 
лучших практиках и экспертных мнениях. При этом граждане лишены свободного к ней доступа 
(найти и скачать ее текст в интернет не представляется возможным), что превращает ее в некий 
продукт для внутреннего пользования узким кругом организаций. Это, в свою очередь, лишает про-
цедуры должной прозрачности и открытости. 

То, что содержание компетенций Единой рамкой и подобными ей документами, действующи-
ми в других государствах, раскрывается через описание соответствующих индикаторов поведения, 
подтверждает тот факт, что именно метод наблюдения за поведением госслужащего является опти-
мальным способом оценки степени развития у него той или иной компетенции [4]. Очевидно, что 
он может быть использован в отношении действующих госслужащих, но не кандидатов, которые, за 
неимением лучшего, оцениваются методом психометрического тестирования. И проблемой пред-
ставляется не столько риск недостоверности полученных результатов, которые на практике ред-
ко серьезно влияют на принятие решения относительно кандидата, как то, что эти результаты не 
становятся ориентиром для дальнейшего осознанного профессионального развития госслужащего. 
Оценка того, успешно ли пройдено психометрическое тестирование, сводится к проверке уровня 
достоверности ответов, под которой в данном случае понимается степень искренности респонден-
та. А вот на сам компетентностный портрет кандидата должна не в последнюю очередь опираться 
конкурсная комиссия при проведении собеседования и принятии окончательного решения, что на 
практике происходит едва ли. 

При принятии нового государственного служащего на работу результаты оценки его компетен-
ций присовокупляются к его личному делу. При этом служащий по умолчанию считается с ними 
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ознакомленным, что подтверждается его же подписью. На деле же процедура ознакомления в боль-
шинстве случаев формальным подписанием и ограничивается. В результате, подавляющее боль-
шинство государственных служащих в последующем декларируют свою полную неосведомленность 
о Единой рамке, перечне их компетенций, оцененных в рамках психометрического тестирования, 
выявленных тестом сильных сторонах и зонах компетентностного дефицита. 

Отбор персонала - это первая часть триады компетентностного подхода, за которой следуют 
управление компетенциями и развитие компетенций [5]. И если управление компетенциями являет-
ся прерогативой самих государственных органов, то их развитие должно осуществляться в первую 
очередь посредством соответствующих образовательных институтов. 

Что представляет собой сегодняшняя система непрерывного обучения казахстанских госслужа-
щих, которая призвана обеспечивать их конкурентоспособность? Институционально она представ-
лена главным образом филиальной сетью Академии государственного управления при Президенте 
(далее – Академия). При этом обучение осуществляется в форме курсов переподготовки лиц, впер-
вые поступивших на административную государственную службу, и лиц, впервые назначенных на 
руководящую административную государственную должность, а также семинаров повышения ква-
лификации, посещение которых обязательно для каждого госслужащего не реже раза в три года [6]. 

Программы курсов и семинаров ориентированы в первую очередь на формирование и развитие 
у госслужащих компетенций, входящих в Единую рамку. И если направление госслужащего на тот 
или иной семинар гипотетически определяется его функциональными обязанностями и/или потреб-
ностями в развитии конкретных навыков, то программа курсов переподготовки представляет собой 
некий универсальный силлабус, в рамках которого априори не представляется возможным приме-
нение индивидуального подхода к обучению. 

Как было описано выше, компетенции казахстанского государственного служащего оценивают-
ся всего единожды за все время его службы – на входе, накануне его интегрирования в систему. В 
дальнейшем, по мере выполнения им своих должностных обязанностей, оценивается лишь эффек-
тивность его деятельности, или конечный результат [7], отражающий его способность, возможность 
(готовность) самостоятельно и ответственно применять свои знания, умения и навыки в профессио-
нальной деятельности, что соответствует скорее понятию «компетентность», а не «компетенция» [8] 
Компетенции же как модели поведения специалиста, выполняющего рабочие задачи в организации, 
не являются объектом целенаправленного развития в рамках действующей системы непрерывного 
образования госслужащих, не подвергаются систематической оценке, не отслеживается их динамика. 

Следовательно, нам представляется сомнительной способность существующей системы обучения 
казахстанских госслужащих в полной мере отвечать требованиям философии непрерывного обра-
зования, одной из ключевых идей которой является рост потенциала личности именно в соответ-
ствии с ее потребностями [9]. 

Мировая практика богата примерами стран, в которых для каждого из госслужащих разрабаты-
ваются индивидуальные планы развития, основывающиеся на выявленном разрыве между требуе-
мым и фактическим уровнем компетенций.

Например, в Бельгии составляются индивидуальные планы обучения. Госслужащий, прошедший 
так называемое «сертифицированное обучение» и в дальнейшем продемонстрировавший на рабо-
чем месте его результативность, может рассчитывать на доплату к основной заработной плате.

Обучение в Канадской школе государственной службы строится на основе Ключевых лидерских 
компетенций и демонстрирует сосредоточенность исключительно на реальных образовательных по-
требностях госслужащих. 

В Великобритании, где внедрение компетентностного подхода начато еще в 1980-х годах, госу-
дарственным служащим предоставляются широкие возможности для целенаправленного развития 
конкретных компетенций. При разработке индивидуальных планов развития британских госслужа-
щих за основу берется информация о том, какие компетенции являются их сильными сторонами, а 
какие - представляют их зону дефицита.

В Южной Корее с 2006 года практикуется развитие потенциала госслужащих по комплексной 
программе, включающей в себя этапы: (1) оценки компетенций, (2) развития компетенций, (3) обуче-
ния действием, (4) обучения решению проблем, (5) дополнительной подготовки, (6) оценки эффек-
тивности деятельности, (7) комплексной оценки, (8) завершения обучения. Таким образом, участни-
кам программы предоставляется возможность в первую очередь развивать требующиеся им навыки 
и компетенции. Каждым сотрудником корейских государственных органов периодически составля-
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ются индивидуальные планы саморазвития, по которым и осуществляются его обучение и карьерное 
продвижение [10].

Системы государственной службы стран, подобных тем, чьи примеры описаны выше, едины в 
своей приверженности компетентностному подходу и философии непрерывного образования. На 
наш взгляд, разрыв в полноте и эффективности функционирования этого подхода между этими стра-
нами и Казахстаном не столь велик, и его преодоление возможно путем небольшого количества 
преобразований.

Единой рамке компетенций казахстанского госслужащего, по нашему мнению, необходимо при-
своить статус официального документа, имеющего директивную природу и открытого для общества. 

Нам представляется целесообразным уход от практики курсовой переподготовки госслужащих 
по общей, универсальной программе, охватывающей все компетенции Единой рамки сразу. Попытка 
проработать все компетенции одновременно чревата поверхностностью и одинаково низким уров-
нем их развития.

Альтернативой существующим универсальным программам являются «программы-конструкто-
ры», построенные по модульному типу таким образом, чтобы модули можно было многовариантно 
перекомпоновывать. Возможен и такой сценарий обучения, при котором часть модулей были бы для 
всей учебной группы общими, а другие модули обучающиеся изучали бы в малых группах на основе 
их реальных потребностей. Такие программы позволили бы максимально эффективно оттачивать 
именно те компетенции госслужащих, которые действительно нуждаются в развитии. 

В этом свете траектория обучения каждого из госслужащих должна строиться на основе резуль-
татов оценки его компетенций, которая, к тому же, должна осуществляться систематически, с приме-
нением инструментов, адекватность и эффективность которых доказана научно. 

С учетом скорости устаревания знаний в современном мире нам представляется необходимым 
повышение квалификации госслужащих на ежегодной основе, как это практикуется в большинстве 
развитых стран мира. 

Предложенная концепция позволит повысить уровень мотивации госслужащих к обучению и 
мультиплицировать его результативность. Таким образом будет создана система непрерывного об-
разования казахстанских госслужащих, способная реагировать на стремительно меняющиеся запро-
сы и современные вызовы.  
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасындағы қазіргі мемлекеттік басқарудың парадигмасы мен 
мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптар арасындағы байланыс қарастырылады. Қазіргі Қазақстандық 
мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесінің үздіксіз білім беру принциптеріне жауап беру қабілетінің жалпы 
жағдайы мен оның ішінде құзыреттілікке негізделгін тәсілі талданды. Мемлекеттік қызметшілерді оқытудың 
үздіксіздігін қамтамасыз ету және білім беру бағдарламаларының тиімділігін арттыру мақсатында қазіргі кез-
дегі практиканы жетілдіру бойынша ұсыныстар беріледі.

Түйін сөздер: құзыреттілікке негізделген тәсіл, құзыреттілік, құзыреттілік шеңбері, үздіксіз білім беру.
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между современной парадигмой государственного 

управления в Республике Казахстан и требованиями, предъявляемыми ею к государственным служащим. Про-
анализирована современная система обучения казахстанских госслужащих на предмет ее способности от-
вечать запросам концепции непрерывного образования вообще и компетентностного подхода в частности. 
Даны рекомендации по модернизации действующей практики обучения госслужащих в целях обеспечения 
непрерывности их образования и повышения результативности образовательных программ. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, рамка компетенций, непрерывное образование.
Abstract. The article considers the relationship between the today’s public administration paradigm in the 

Republic of Kazakhstan and its requirements to the public servants. The current system of training Kazakh public 
servants is analyzed in the context of its ability to meet demands of the lifelong education concept in general and 
competency-based approach in particular. Recommendations on upgrading the current training practice in order 
to ensure the public servants’ education continuity and improving educational programs are given.

Key words: competency-based approach, competency, competency framework, continuous education.
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН 
ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

Е.Е. Смаилова

Білім беру сапасын дамыту – отандық және шетелдік білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде 
және сатыларында бағалау жүйесін құруға, оқушылардың оқудағы жетістіктерін объективті бағалауға 
қатысты барлық ғылыми ізденістер өзара байланысты күрделі көп салалы үдеріс болып табылады.

Елімізде қазіргі білім беру жағдайын зерттеулердің, олардың нәтижелерін практикалық қыз-
метте пайдаланудың көбеюімен сипатталады. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің сапасын және 
жалпы білім сапасын анықтау, осы үдерісті бағалаудың отандық жүйесін дамытуға ықпал етіп, қыз-
мет мазмұнын жүйелендіруді және елеулі зерттеуді талап етеді. Бағалаудың субъективті әдістерінің 
басымдылығы білім беру мекемелері мен жүйелерінің дамуына емес, бағалау қызметінің нәтижелері 
бойынша қабылданатын басқарушылық шешімдердің тиімділігіне әкеледі.

Білім беру сапасын бағалау жүйесін жобалау және ғылыми негіздеу ерекше маңызды болып та-
былады. Білім беру сапасын бағалаудың жалпы отандық жүйесі мен оның өңірлік кіші жүйелері 
қалыптасқанда білім беру сапасын бағалау жүйесінің тәжірибесі мен қолданбалы халықаралық 
тәжірибесін ескеру қажет. 

Оқу процесінің маңызды құрамдас бөлігі оқушылардың білім, білік және дағдыларының қа-
лыптасу деңгейін ғана емес, сонымен қатар білім беру стандарттары мен оқу бағдарламаларымен 
анықталған оқу мақсаттарына қол жеткізудің нақты дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін оқу қы-
зметінің нәтижелерін бақылау болып табылады. Бағалау білім мен іскерлікті тексеру, сонымен қатар 
алынған білімді қайталау, тереңдету, бекіту және жүйелеу құралы болып табылады.

Бүгінгі таңда біздің өміріміздің барлық салаларындағы барлық әлеуметтік-экономикалық өзгері-
стер білім беру сапасының проблемаларын шиеленістірді, себебі халықтың «білім беру интеллекті» 
білім берудің маңызды стратегиялық ресурсы болып табылады. Осыған байланысты өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеудегі жаңа өзгерістер білім беру мақсаттарын, нәтижелерін, оқытудың дәстүрлі 
әдістерін, сондай-ақ қол жеткізілген нәтижелерді бағалаудың барлық жүйесін түбегейлі қайта қарау-
ды талап етеді. Сондықтан мұғалім өзінің жұмыс әдістемесін, ойлау қабілетін өзгертіп, білім беру мен 
оқытуда жаңа стратегиялар мен тәсілдерді өз педагогикалық қызметінде пайдалануы тиіс.

Қазақстан Республикасында 2016 жылдан бастап, жаңартылған білім беру мазмұнына көшу 
үдерісі басталды. Мектептік білім беру жүйесінің мазмұны жаңартылды. Осыған байланысты, оқу 
үдерісінің негізгі бағыттарының бірі болған білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі 
критериалды бағалау жүйесі мен ауыстырылды. Критериалды бағалау жүйесінің қолданысқа енуі 
оқу үдерісі субъекттерінің әрекеттерінің мақсат, міндеттері мен бағыттарының өзгеруіне түрткі бол-
ды [1, 35 б.].

Критериалды бағалауға Ж.А. Қараев келесідей түсініктеме береді: «Критериалды бағалауға – оқу 
мақсаттарына сәйкес күтілетін нәтижеге жету үшін оқудың (дамудың) жеке траекториясын түзетуге 
мүмкіндік беретін, алдын ала белгілі болған бағалау критерияларына сәйкестендірілген оқушылар-
дың оқу жетістіктерінің бағасы» [2, 59 б.].

Критериалды бағалау тиімділігі сабақ барысында берілетін кері байланыс түрінде оқыту тура-
лы диалогты қамтамасыз ететін қалыптастырушы бағалаудың тиімділігіне тікелей байланысты. Кері 
байланыс беру – оқушыларға олардың нені дұрыс, нені қате жасағандығы туралы ақпарат беру [3, 
31 б.].

Білім беру жүйесіндегі негізгі міндеттердің бірі мектептің оқу үрдісіне критериалды бағалау тех-
нологиясын енгізу болып табылады. Критериалды білім берудің ең басты негізі – Жаратылыстану-оқу 
үдерісі болып табылады, Оқу процесі арқылы оқушы өзін-өзі бағалайды, өзінің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін зерттей отырып, одан әрі даму қажеттілігін түсінеді, бір сөзбен айтқанда, оқушы 
қалай шұғылданды және одан әрі қалай айналысуды жоспарлайды. Оқушының жұмысын бағалау 
үшін ол болашақта не меңгергенін білуі керек.

Критериалды бағалау жүйесі Блум таксономиясы негізінде жүзеге асырылады. Блум таксономи-
ясының өзектілігі оқытудың табыстылығын бағалау әдістемесі ретінде ұзақ жылдар бойы жалғасуда. 
Бұл теория педагогикалық мақсаттарды бөлу процесінде алға үлкен қадам болды. Оның арқасында 
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мұғалімдер дұрыс білім алады, ал оқушылар тек білім алып қана қоймай, оларды бағалау мен өмірде 
қолдануды үйренеді.

Блум таксономиясы бойынша білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау деңгейлер қамтылған. 
Осы таксономия бойынша «Жаратылыстану» пәнінен оқышулардың білімін бағалау жүйесін анықтау 
үшін алдымен осы пәннің мазмұнын ашып алу керек.

Бастауыш мектепте «Жаратылыстану» пәнін оқу және меңгеру қоршаған әлемнің күрделілігі 
мен көпқырлылығын, сондай-ақ табиғи құбылыстар мен процестердің өзара байланысын; жанды 
және жансыз табиғатта болып жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен процестердің себептерін; жа-
ратылыстану-ғылымдық білімнің адамның көптеген іс-әрекет түрлері үшін маңыздылығын; алуан 
түрлі практикалық және зерттеу әрекеттері арқылы алынған білімнің күнделікті өмірмен байланы-
сын түсінуге бағытталған. Бастауыш мектептегі «Жаратылыстану» пәнінің оқу бағдарламасы «Био-
логия», «География», «Химия», «Физика» пәндерін негізгі мектепте оқытудың негізін қалауға, алған 
білімдерін күнделікті өмірде (үйде, мектепте, табиғат әлемінде) кездесетін табиғат құбылыстары мен 
процестерін түсіндіру, сипаттау, болжау үшін қолдану білігін дамытуға бағытталған [4].

 «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы:
Оқу бөлімдері

Мен - зертте-
ушімін

Тірі табиғат Заттар және 
олардың қасиеттері

Жер және ға-
рыш

Табиғат физи-
касы

Оқушылардың дағдылары

- зерттелетін тақырыпты таңдау; 
- сұрақ қойып, оған жауап беру тәсілдерін табу; 
- зерттеу жүргізу жоспарын құру; 
- болжам жасау; сұраққа жауап беру үшін зерттеу жүргізу, зерттеу нәтижесінде алынған түрлі деректерді 

жинау, өңдеу жэне түсіндіру. 
 
Блум таксономиясы бойынша ұйымдастыру оқушылардың дайын ақпаратты қабылдауынан гөрі, 

ондағы қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және бағалауы-
на қолдау ететінін айта кеткен жөн. Блум таксономиясы адамның ақыл-ой қабілеттерінің құрылымы 
танымдық үдерісінің ең қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысында белсенді әрекетке 
жетелейтін 6 деңгейге сәйкес тапсырмаларды құруды қажет етеді. Тапсырмалар құруда оқытудың 
белсенді әдістердің мәні- оқушыларды кәсіби іс-әрекетті меңгеруге бағытталады. Сабақ жоспарын 
Блум таксономиясына салып, бағдарламада белгіленген жеті модульді ықпалдастырудың арқасында 
оқушылардың не білетінін және нені жасай алатынын, сондай-ақ қызығушылықтарын түсініп, оқы-
тудың жаңа тәсілдерін тиімді және орынды пайдаланып, оқушы бойында ішкі уәж тудырып, өз қа-
білеттеріне сенім арттырып, ол өз кезегінде жаңа материалды саналы түрде меңгеруіне әсер етеді 
деп күтілді [5].

 «Жаратылыстану» пәнін оқу барысында Блум таксономиясы бойынша оқушылар келесі әрекет-
терді жүзеге асырады:

- Білу дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Мен зерттеушімін», «Тірі табиғат», «Заттар және 
олардың қасиеттері», «Жер және ғарыш» және «Табиғат физикасы» бөлімдеріндегі оқытылатын 
тақырыптарды қайталайды, еске түсіреді, көшіреді, сипаттайды, сәйкестендіреді, хабарлайды, әңгіме-
леп береді, дәл сол қалпында қайта құрастырады және т.б.

- Оқушылардың тақырыпты түсіну дағдысы олардың сабақты ауызша айтуымен, түсіндіруімен, 
табиғи құбылыстарды салыстыруымен, мысалдар келтіруімен, сыныптастарымен тақырыпты талқы-
лауымен, тапсырманы тірек схемалар, карталар арқылы түсіндіруімен, қорытынды жасауымен, та-
биғи құбылыстардың суретін салуымен, постер жасауымен, болжамдар құруымен сипатталады;

- Қолдану дағдылары оқушылардың «Жаратылыстану» сабағындағы тапсырмаларды схема 
бойынша орындау, модельдеу, кескін картамен жұмыс жасау, иллюстрациялау, атласпен жұмыс жа-
сау, тәжірибе-эксперимент қою, өздігімен табиғи аймақтарға шолу жасау сияқты қабілеттіліктерімен 
бағаланады;

- Талдау дағдысы оқушылардың орындаған тапсырмаларын дәлелдеуі, климаттарға қатысты 
сараптама жүргізуі, заттардың, климаттың, табиғаттың ерекшеліктерін салыстырма жұмысы арқылы 
анықтауы, заттарды құрамдас бөліктерге бөлуі, табиғи құбылыстардың өзіндік байланысын анықта-
уы, климаттық өзгерістердің себептерін айқындауы, сыныптастарының орындаған жұмыстарынан 
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қателерді табуы, тапсырмаларды талдауы сияқты әрекеттрі арқылы қалыптасады;   
- Жинақтау дағдысының көрсеткіштері болып оқушылардың «Жаратылыстану» саласы бойын-

ша эссе жазуы, слайд жасауы, жер және ғарыш туралы жоба жасауы, тақырыпқа қатысты тест сұрақта-
рын, сөзжұмбақтар құрастыруы табылады;

- Бағалау – оқушылардың тапсырмада берілген бірнеше жауаптың (ұсыныс, нұсқа, пікір, т.б.) 
ішінен біреуін таңдау, өз таңдауын негіздеп, дәлелдей білу, өзіндік шешім қабылдау, физиканың та-
биғатқа қажеттілігін айқындау, кез-келген тақырып бойынша тұжырымдама жасау, өз пікірін дәлел-
деу икемділікетерімен көрініс алады.

Мұғалім бұл бағалау әрекеті арқылы пәнді меңгерудің мақсатын нақты анықтай алады. Оқушы-
ның өткен тақырыптарды біртұтас, үйлесімді сурет түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың сәйкес 
тәсілдерін өзі анықтай білуіне,  жоғары деңгейге жетуге ынталануына ықпал ете алады. Қалыпта-
стырушы бағалаудың мақсаты - оқу материалын меңгергендігі жөнінде объективті ақпарат алу, білім 
алушының  кемшіліктерін дер кезінде анықтау, мұғалім - оқушы  арасында кері байланысты орна-
ту. Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері - оқушының күнделікті білім сапасы,  білім алудағы 
олқылықтарды күнделікті түзеу,   оқушының қиындық тудыратын сұрақтарын анықтау және оны жою, 
оқушының бағалаудан алған жағымсыз әсерінің азаюы, психологиялық жайлы ортаның болуы, баға-
лаудың әділдігі, анықтылығы және ашықтығы, өзін-өзі бағалау  дағдылары [6].

Қалыптастырушы бағалау кезінде қолданылатын негізгі стратегиялар:
- сынып мәдениетін құру, онда барлық қатысушылар тұрақты санат емес, динамикалық қа-

білеттерді қарастырады;
- оқушыларды мазмұны мен оның контекстін көрсететін жоспарлау процесіне тарту;
- оқу мақсаттарын түсіндіру және оқушылардың табыстылығына жету критерийлерін белгілеу; 
- сыныпта тиімді әңгімелесуді жоспарлау және пайдалану;
- оқытудағы табыстылық туралы аналитикалық пікірталасқа оқушыларды тарту (табыстылық 

критерийлері, оларға сәйкестікке қол жеткізу тәсілдері);
- оқушыларға өз-өзін және өзара бағалау бойынша сарапшы рөлін орындауда мүмкіндік беру.
Қалыптастырушы бағалаудың бір түрі – өзін-өзі бағалау және өзара бағалау. Өзін-өзі бағалау 

өзін-өзі реттеуге жетелейді. Дегенмен бағалаудың өзіндік қиындықтары да бар. Басында балалар 
өздеріне жоғары баға береді. Ол жағдайда білім алушыларға бағаның шын болу керектігін айта 
отырып, яғни шын баға өзінің қаншалықты түсінгенін көрсететінін айтып өткен жөн.Өзара бағалау 
білім алушыларға бір-біріне кері байланыс беруге көмектеседі, яғни бір-бірінен білім алуға және 
бір-біріне қолдау көрсетуге, бір-бірімен талқылауға, әңгімелесуге, түсіндіруге және бірін бірі сынауға 
мүмкіндік береді. Сапалы өзара бағалау өз жұмысын бағалау сапасын жақсартуға ықпал етеді, нәти-
жесінде ол оқушылардың бойында өзінің алға дамуы үшін жауапкершілігін арттыруға бағытталады. 
Баға оқушының кемшіліктерін табу үшін емес,әрі қарай дамуына ықпал ету үшін қойылады. Баға қою 
бағалаудан туады және де бала келесі балаға баға қоймайды, тек бағалайды.

«Жаратылыстану» пәні бойынша оқушылардың білім деңгейін критериалды бағалау үдерісі ке-
лесідей жүзеге асырылады:

1)  оқу бағдарламасын оқу, пән бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою;
2) оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жалпы критерийлерін әзірлеу. Аралық жұмы-

старды бағалау үшін әзірленген өлшемдер тек қана мақсатта мәлімделгенін сипаттауы және бағала-
уы тиіс;

3) бағалаудың критериалды шкаласын әзірлеу;
4) пәннің нақты тақырыптары бойынша критериалды бағалауды іске асыру.
Сонымен, қазіргі уақытта отандық мектептерде критериалды бағалау өтілген материалдардың 

бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) және тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) арқылы жүзе-
ге асырылуда. Оқушылар тоқсан сайын 34 рет БЖБ мен ТЖБ сұрақтар, тест, бақылау және т.б. түрінде 
тапсырады. Тоқсан және жыл бойынша қорытынды баға арнайы формула бойынша шығарылады. 

«Жаратылыстану» сабақтарында критериалды бағалаудың ерекшелігі білімді тексерумен, өтіл-
ген материалды меңгеру көлемін, деңгейін және сапасын анықтаумен, сондай-ақ оларды кейіннен 
түзету мақсатында проблемалар мен олқылықтарды айқындаумен сипатталады. Жаратылыстану са-
бақтарында білімді тексеру түрлері: 

1.Ұйымдастыру тәсілі бойынша: 
а) ауызша (ауызша сұрау, дискуссия, мұғалімнің тапсырмасы бойынша шолу, қосымша (мақала-

лар, белгілер, жұмбақтар, өлеңдер) материалдар әңгімесі, иллюстрациялар бойынша, тірек сызба 
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бойынша) әңгіме; 
б) жазбаша (ашық және жабық формадағы тесттер, жазбаша сұрау, әр түрлі карточкалар, кесте-

лерді толтыру, схемаларды толықтыру) 
2. Қатысушылар саны бойынша: басым қызмет түрі бойынша фронтальды немесе топтық (жеке): 
а) вербалды (сөздік): ауызша және жазбаша мәтінмен, кестелермен, схемалармен жұмыс істеу; 
б) практикалық (суретті орындау, тәжірибені жаңғырту, картамен, глобуспен, термометрмен жұ-

мыс істеу, минералдарды тану және т.б.).
3. Тексеру субъектісі бойынша: жұптарда, өзара, топтарда, өздігінен, педагогтың тексеруі: карто-

графиялық материал, иллюстрациялар, схемалар, кестелер, макеттер, модельдер, карточкалар, тест-
тер, білімін тексеруге арналған авторлық дәптерлер.

Оқу материалын меңгеру әр түрлі тәсілдермен бақыланады. Осыған байланысты бақылаудың 
келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

1) Ағымдағы (әрбір сабақта жүргізіледі); 
2) тақырыптық (курстың әр үлкен тақырыбы бойынша жүргізіледі); 
3)қорытынды (жарты жыл, жыл ішінде көп уақыт аралығында жүргізіледі); 
4) инспекторлық (аудандық білім бөлімдері жүргізетін бақылау жұмыстары).
Бақылау түріне байланысты ол сабақтың қандай кезеңінде (мысалы, үй тапсырмасын тексеру 

кезеңінде) немесе сабақ барысында (егер бұл бақылау сабағы болса) өткізілуі мүмкін. Материалды 
меңгеру дәрежесін анықтау үшін білімді алдыңғы сабақтың тапсырмасы бойынша ғана емес, бүкіл 
тақырыптың материалы бойынша да тексеру қажет.

Бағалау - бақылау кезіндегі оқушылардың оқу материалын меңгеру дәрежесін, оның сапасын 
анықтау болып табылады. Бағалау қызметін тек педагог қана емес, сонымен қатар оқушылар да 
өзін-өзі бағалау және өзара бағалау арқылы жүзеге асыра алады. Бұл үшін балалар бағалау кри-
терийлерін білу, түсіну және қолдана білу қажет. «Жаратылыстану» сабағына қатысты бұл: дұрыс 
орындалған практикалық тапсырмалардың сапасы мен саны; сабақтың негізгі проблемасын шешуге 
қатысу дәрежесі; жаңа материалды бекітуге арналған тапсырмаларды орындау кезіндегі дербестік 
дәрежесі болуы мүмкін.

Қазіргі заманғы тәжірибе бағалау процесінде келесі талаптарды орындауға бағыттайды: 
1. Кіші мектеп жасындағы баланың психологиялық ерекшеліктерін есепке алу. 
2. Бағалаудың объективтілігі. 
3. Бағалау критерийлерімен танысу. 
4. Оқушылардың өз нәтижелерін бағалау, оларды эталонмен салыстыру, қателерді көру, түрлі жұ-

мыстарға қойылатын талаптарды білу дағдыларын қалыптастыру. 
5. Даралау.
Сонымен, «Жаратылыстану» пәні бойынша оқушыларды бағалау жүйесі қазіргі жаңартылған 

білім беру мазмұнының негізгі құрамдар бөлігінің бірі болып табылады. Бұл үдеріс мұғалімдерді, 
оқушыларды адалдыққа, шыншылдыққа, объективтілікке бағыттайды. Сол себепті, мектеп оқушыла-
рының және олардың ата-аналарының критериалды бағалау мәдениеттілігін қалыптастыру мәселесі 
өзекті болып табылады.

Әдебиеттер тізімі: 
1. Масимова Х.Т. Жаңартылған мазмұндағы білім берудегі педагогтың бағалау әрекеті / Абай атындағы 

ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(64), 2019 ж. – 33-39 б.б.
2. Караев Ж.А. Вопросы внедрения критериальной системы оценивания в практику школ Республики 

Казахстан // Международный журнал экспериментального образования, 2014. – №5-1. – С.58-62. URL:http://
www.expeducation.ru/ru/article/view?Id=5626 (дата обращения: 21.10.2019).

3. Формативное оценивание в обучении: smart-цели и критерии успешности. – Астана, 2015. – 42 с.
4. Жусипова Т.М. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша «Жаратылыстану» және «Дүниетану» пән-

дерін оқыту ерекшелігі
5. Оқытудың жетістігін бағалауда Блум таксономиясын қолдану әдістері / https://u-s.kz/publ/6675-

oytudy-zhetstgn-baalauda-blum-taksonomiyasyn-oldanu-dster.html
6. Амангалиева С.А. Қалыптастырушы бағалау – табысқа жету баспалдағы / http://www.zkoipk.kz/ru/

confnis1s/713-conf.html

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING NATURAL 

SCIENCES



266

Аннотация. Қазіргі білім беру жүйесінде «Жаратылыстану» пәнінің маңыздылығы, оның бастауыш сынып 
оқушысы болашақта оқитын жаратылыстану саласы пәндерінің қайнар көзі болып табылуында. Критериалды 
бағалау негізінде бастауыш сынып оқушыларын «Жаратылыстану» пәні бойынша білімдерін анықтаудың әді-
стері осы мақалада сипатталған. Бұл пәнді Блум таксономиясы арқылы жоспарлау және бағалау тиімділігі де 
қамтылған.

Түйін сөздер: Жаратылыстану пәні, бастауыш сынып, критериалды бағалау, Блум таксономиясы, қалыпта-
стырушы бағалау.

Аннотация. Важность предмета «Естествознание» в современной системе образования заключается в том, 
что он является источником будущих естественных наук для учащихся начальных классов.  В данной статье 
описаны методы определения знаний учащихся начальных классов по предмету «Естествознание» на основе 
критериальной оценки.  Эффективность планирования и оценки этого предмета с помощью таксономии Блума 
также рассматривается.

Ключевые слова: естественные науки, начальная школа, критериальная оценка, таксономия Блума, форми-
рующая оценка.

Abstract. The importance of the subject «Natural Science» in the modern education system is that it is a source 
of future natural sciences for primary school students.  This article describes the methods of determining the 
knowledge of primary school students in the subject «Natural Science» on the basis of criteria-based assessment.  
The effectiveness of planning and evaluating this subject through Bloom’s taxonomy is also covered.

Keywords: Natural sciences, elementary school, criteria-based assessment, Bloom’s taxonomy, formative 
assessment.
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҰЛҒАНЫ
ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Т.А. Тлеужанова, Т.А. Қыдырбеков

«Адамдар тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады», – дейді психологтар. Ал, тәрбие 
– қоғамдық өмірдің құбылысы. Қоғам бар жерде тәрбие бар. Ол адамның және адамзат қоғамының 
дүниеге келгенінен бастап пайда болады. Бала тәрбиесінде тұлғалық қалыптасуы мен дамуына 
қоршаған ортасы, ата-анасы мен ұстаздың, білім беру ұйымдары мен тәрбие орталықтарының 
ықпалы зор. 

Сондай-ақ, Елбасы Н.Ә. Назарбаев білім беру жүйесін одан әрі жаңғырту мәселесі жөнінде өткізген 
кеңесінде: «Әрбір баланың біліміне жұмсаған күш-жігеріміз – еліміздің жарқын болашағына салған 
инвестиция, егер білім беру жүйесін оның алғашқы сатысынан бастап дамытпасақ, елеулі нәтижеге 
қол жеткізе алмаймыз. Жұрттың сапалы білім алып, сұранысқа ие мамандығы мен лайықты жұмысы 
болғанда ғана әл-ауқатымыз артады», - деді. 

Бәсекеге қабілетті, білімді, алғыр, жеңімпаз, патриот, ұлттық, рухани тәрбиеге қанық, өз ісінің нағыз 
маманын тәрбиелеу мақсатында Білім және ғылым Министрінің бұйрығымен ҚР үздіксіз білім беру 
жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы бекітілді. Тәрбиенің мақсаты – үздіксіз білім беру жүйесінде 
мектеп жасына дейінгі балалардың, мектеп оқушыларының және студент жастардың Қазақстан 
Республикасының азаматтары және патриоттары ретінде қалыптасуымен өзін-өзі тануларына, 
болашақ мамандық иесі болып, кәсіби интеллектуалды және әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті 
етуіне оңтайлы жағдай жасау. Үздіксіз білім беру жүйесінде жеке тұлғаның рухани-адамгершілік 
дамуына үлкен мән беру – тәрбие үдерісінің өзегі болып отыр. 

Тәрбие мазмұны мен мақсатында жеке тұлғаны қалыптастыруды жүзеге асыруда тәрбиенің 
ерекше құрамын анықтау маңызды. Олар:

- танымдық;
- еңбектік; 
- құндылық-бағдарлық; 
- спорттық; 
- көркемдік; 
- еркін қарым-қатынастық; 
- қоғамдық рөлдерге ие. 
Сонымен қатар, тәрбиеге әлеуметтік-рөлдік көзқарас тұрғысында адам көптеген әлеуметтік 

жүйенің компоненті болып саналады. Отбасы, ұжым, кәсіби топ, этномәселелердің тәрбие мазмұны 
құндылық қарым-қатынас жүйесімен: өзі, өзінің отбасы, мектеп, қоршаған орта, Отаны, Жер әлемі, 
әлеуметтік рөл жүйесімен де сәйкестенеді. Адам, дос, ұл (қыз), құқық қорғаушы, аға (қарындас), 
патриот, немере, азамат, туыс, оқушы, ұлттық мәдениет, ұжым, топ мүшесі, қозғаушы және жасаушы, 
көшбасшы, еңбекші, иегер, көрші, маман, қалалық (ауылдық), бірлестіктің (топтың, этнос) мүшесі 
т.б. өзін-өзі тану мен қалыптасуына білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысы мен педагогикалық 
процестің өзегі болып табылады. 

Үздіксіз білім берудегі тәрбие жұмысының басым бағыттары:
1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
2. Ұлттық тәрбие 
3. Отбасы тәрбиесі
4. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
5. Көпмәдениетті, көркем эстетикалық тәрбие
6. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
7. Рухани адамгершілік тәрбиесі
8. Дене тәрбиесі  және салауатты өмір салты. [1]
Тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту тұлғаның қоршаған ортаға, қандай да бір құндылықтарға және 

қоғамдық құбылыстарға қарым-қатынасымен байланысты. Патриот, білімді, дені сау, жауапты, 
жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
еркін меңгерген, қазақ хақының жалпыадамзаттық құндылықтары мен мәдениетті бойына сіңірген, 
дүниежүзіне танымал және мәртебелі қазақстандық жастарды тәрбиелеу – үздіксіз білім берудің 
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негізі болып табылады. 
«Үздіксіз білім» туралы ұғым ХХ ғасырда француз, поляк, орыс, ағылшын педагогтерінің 

еңбектерінде айтылған. «Үздіксіз білім беру - ол адамның бүкіл ғұмыр жолында жеке тұлға 
ретінде дамып отыруы», - дейді ғалымдар. Үздіксіз білім алу нәтижесінде білім алушылар бірнеше 
мүмкіндіктерге ие болады:

- педагогикалық;
- өз бетімен білім алу мүмкіндігі;
- сапалы білімге қол жеткізу;
- қызмет саласында өз шеберлігін жетілдіру;
- психологиялық кедергілер мен проблемаларды шешу;
- экономикалық;
- тәрбиелік;
- интернет жүйесі арқылы виртуалды өмір сүруге дағдылану т.б. [2]
Виртуалды өмір демекші, елдегі оң өзгерістер білім беру ұйымдарының тәрбие процесінде көрініс 

табуда. Тәрбие практикасында жалпықазақстандық менталитет, мәдени, ұлттық-тарихи дәстүрлерді 
ескерген ұлттың зияткерлік, рухани және шығармашылық әлеуетін жаңғырту үшін жағдайлар 
жасалуда. Жоғарыда атап көрсеткеніміздей, үздіксіз білім беру саласында тұлғаны тәрбиелеу мен 
дамытудың бірнеше бағыттарымен бөлістік. Соның ішінде, білім алушыға ең ықпалдысы – дене 
тәрбиесі және салауатты өмір салтын сақтау мен рухани адамгершілік тәрбие болып табылады. 
Адамгершілік рухани тәрбие мен білім беру бағдарламасы білім беру орындарыда «Өзін-өзі тану» 
пәнінде қарастырылады.

Қазақстанның білім беру жүйесінде оң метапәндік және тәрбиелік әлеуеті бар «Өзін-өзі тану» 
адамгершілік–рухани білім беру бағдарламасы іске асырылуда. «Өзін-өзі тану» пәні бағдарламасы 
білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының барлық салаларын қамтиды және қоғамда ұлттық, 
жалпыадамзаттық құндылықтарды  жаңғырту механизмдерінің мықты катализаторы рөлін атқарады.

«Өзін-өзі тану» пәні балалар мен оқушы жастардың адамгершілік рухани  тәрбиесінде білім 
берудің барлық деңгейлердің үздіксіздігін және сабақтастығын қамтамасыз етеді. Жалпыадамзаттық 
мәңгілік құндылықтарға бағдарланған «Өзін-өзі тану» пәні адамгершілік-рухани білім беру 
бағдарламасы ізгі ниетті, адамгершілік қасиеттері бар лайықты азамат тәрбиелеуге ықпал етеді 
және тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін іске асыруда басты механизм болып табылады.[3] 

Білім алушының тұлғалық қалыптасып, дамуы және үздіксіз білім беру арқылы тұлғаны тәрбиелеу 
мен дамытуда бірнеше кедергілер кездеседі. Оған оқушының таным-түсінігі, әлеуметтік жағдайы 
т.б. себептері болуы мүмкін. Тәрбие беру саласында қарастырылатын әлі күнге шешімі табылуы тиіс 
проблемаларға тоқталсақ, олар: 

- тәрбиенің ұлттық құндылықтармен ұштасуы, Педагогтардың жалпы адамзаттық және жалпы 
мемлекеттік құндылықтарға жауапкершілікпен қарауды қалыпқа келтіру; 

- өмірлік құндылықтармен патриоттық сезімді күшейтуге бағытталған тәрбие; 
- қоғамның әлеуметтік жіктелуі; 
- ұлттық  мәдени қабаттардың бұзылуы;
- әлеуметтік институт ретінде отбасының тәрбиелік рөлінің әлсіреуі;
- адам өмірінің аса маңызды құндылығы, салауатты өмір салтын ұстануы; 
- тәрбиенің жаңа парадигмасының ғылыми-әдістемелері мен жеткіліксіз қамтасыз етілуі;
- педагогтердің тәрбие технологияларын жеткілікті меңгермеуі;
- балалар қоғамдық ұйымдарының тәрбиелік потенциалы тиімділігінің төмендігі; 
- балалар мен жастар қоғамдық ұйымдарының қызметін ұйымдастыруда бірыңғай ұстанымның 

болмауы; 
- еңбек тәрбиесі рөлінің төмендеуі;
- әлеуметтік жетімдік, балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицид, нашақорлық, діни 

секталарға қатысуы;
- қатігездікті насихаттау, балалар мен жасөспірімдердің темекі шегуге, алкаголь және есірткі 

қолдануға әуестенуі; 
- мектептерде және мектептен тыс ұйымдарында үйірмелер мен спорттық секциялар санының 

жеткіліксіздігі тұлғаның дамуына кесірін тигізеді.  Жоғарыда көрсетілген проблемаларға сүйеніп, 
жас жеткіншектер тәрбиесі еліміздің қауіпсіздігін құрайтын басты стратегиялық міндеттер ретінде 
қаралуы тиіс өзекті мәселе болып тұр. 
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Үздіксіз білім берудегі тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың тағы бір негізгі бағыты - дене тәрбиесі 
мен салауатты өмір салты. Дене тәрбиесі – тәрбиенің құрамды бөлігі, педагогикалық процесс. Ол 
тәрбиелік және білімділік міндеттерді шешуі тиіс. Дене тәрбиесі ұғымы – жалпы тәрбие деген 
ұғымның кең саласы. [4]

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, 
денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін 
кеңістік орнату керек. Сабақтар, дене тәрбиесі сабағы, оқу пәндері, қосымша білім беру, спорттық 
секциялар мен үйірмелер, «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани бағдарламасы аясында репродуктивті 
денсаулық, нашақорлық, маскүнемдік, темекі тарту және салауатты өмір салты негіздері бойынша 
ақпараттық-ағарту курстары, семинар тренингтер, денсаулық фестивальдарын, спартакиада, 
қауіпсіздік бағдарларын өткізу, ақпараттық-диагностикалық материалдар дайындау және тарату, 
«сенім қызметтерін» ұйымдастыру арқылы  жүзеге асады. Дене тәрбиесі арқылы оқушылардың 
дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге, адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі 
арқылы жеке тұлғаның психофизиологиясын өзгертуге; өзін-өзі реттеуге қалыптастыру; дене 
тәрбиесі сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар 
арқылы дамыту , техникалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға, дене 
тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында инновациялық 
процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен қарап, 
дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға, белсенді салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген 
маман даярлауда үздіксіз білім берудің маңыздылығы артуда.

«Адамға ең алдымен білім емес, тәрбие берілуі тиіс, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың хас 
жауы», - дейді әл-Фараби бабамыз. Педагогиканың қай саласы болмасын, тәрбие мен білім тығыз 
байланыста, тұлғаның дамуына әсер етеді. Тәрбиесіз білім жоқ, білімсіз даму болмайды. Үздіксіз 
білім беру жүйесіндегі тұлғаны тәрбиелеу және дамыту біздің басты борышымыз болып қала бермек. 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

Аннотация. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі тұлғаны тәрбиелеу және дамытуға «Өзін-өзі тану» пәні мен 
дене тәрбиесінің ықпалы зор. Үздіксіз білім берудегі мүмкіндіктер, тәрбиелеудің мақсаты мен мазмұны, тәрбие 
беру жүйесіндегі проблемаларының шешімі табылуы тиіс. «Өзін-өзі тану» пәні балалар мен оқушы жастардың 
адамгершілік-рухани тәрбиесінде білім берудің барлық деңгейлерінің үздіксіздігін және сабақтастығын 
қамтамасыз етеді. Ал, дене тәрбиесі арқылы білім алушыны жан-жақты белсенді, салауатты, дене мәдениетін 
меңгерген тұлға етіп тәрбиелеп, дамытуға болады. 

Түйін сөздер: Үздіксіз білім, тәрбие, тәрбие бағыты, мазмұны, мақсаты, өзін-өзі тану, дене тәрбиесі, 
тұлғаны тәрбиелеу, тұлғаны дамыту. 

Аннотация. В системе непрерывного образования большое влияние на воспитание и развитие 
личности имеет предмет «самопознание» и физическое воспитание. Должны быть найдены возможности 
непрерывного образования, цели и содержание воспитания, решения проблем в системе воспитания. Предмет 
«самопознание» обеспечивает непрерывность и преемственность всех уровней образования в нравственном 
духовном воспитании детей и учащейся молодежи. А через физическое воспитание можно воспитать и 
развить обучающегося как физически активную, здоровую, физическую культуру.

Ключевые слова: непрерывное образование, воспитание, направление воспитания, самопознание, 
физическое воспитание, воспитание личности. 

Abstract. In the system of continuing education, the subject of «self-knowledge» and physical education has 
a great influence on the upbringing and development of the personality. Opportunities for continuing education, 
goals and content of education, and solutions to problems in the educational system must be found. The subject 
«self-knowledge» provides continuity and continuity of all levels of education in the moral and spiritual education 
of children and young students. And through physical education you can educate and develop a physically active, 
healthy physical culture of the student.

Key words: continuing education, upbringing, upbringing direction, self-knowledge, physical education, 
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personality upbringing.
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КӨПТІЛДІЛІК – ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒА 
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗДЕРІНІҢ БІРІ

А.Ж. Тлеужанова,С.А. Исақ

Көптілді білім беру мазмұнын жаңарту қоғамды ақпараттандыру үрдісінің дамуына байланысты 
өзгеріске ұшырап отырады, ал мемлекеттік тілді оқытуды ақпараттандыру оқыту мақсаттарына те-
рең деңгейде әсер етеді.

Көптілділік жеделдете оқытудың міндеті адами қарым-қатынасқа дайын, әлеуметтік-лингвисти-
калық ахуалды дұрыс бағалайтын, мемлекеттік тілді білудің қажеттілігі мен әлеуметтік маңызын 
терең сезінетін, қазақ тілінде сөйлесім әрекетін жағдаятқа сәйкес үйлесімді қолдана білетін, жоғары 
азаматтық жауапкершілік пен әлемдік көзқарасының, сана-сезімінің дамуы күнделікті өмір қажет-
тілігі болып табылатын болашақ ақпараттық қоғам мүшелерінің сапалы жаңа моделін жасақтау бо-
лып табылады.

ХХI ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алуы үшін Қазақстанның жан-жақты дамуының бір-
ден-бір жолы ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі. Елбасымыз Қазақстан 
халқына «Бәсекеге қабілетті халық үшін», «бәсекеге қабілетті экономика үшін» - деген Жолдауында: 
«Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін аса маңызды құралдың бірі» -деген. Қазіргі заман талабына сай, Елбасының халыққа Жолда-
уы білім беру ісіне де жыл сайын өзгерістер енгізіп отыр. «Жаңа технологиялық құзірет» бағдарлай 
білу өз бетінше білім беруде стратегиялық міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді: таңдай 
білу, талдай білу, өзгерте білу, сақтай білу, жеткізе білу, жүзеге асыра білу», -деп атап көрсеткен. Осы-
ны жүзеге асыруда жаңа формацияның педагогі қажет. Мұғалімдердің жаңа ұрпағы, білім деңгейі 
жөнінен әрдайым саналып келгендей, біршама емес, әлдеқайда жоғары болуы тиіс.

Бұл – уақыттың талабы. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Онң балаға оқу 
қызметінің субъектісі ретінде жүзеге асырылуы орынды. Жаңа тұлғадағы оқушыны дамыту жолдары: 
өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі тану, өзін-өзі дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Де-
мек, мектеп оқушыларының ғылым, білімнің қоғамдық қажетті деңгейіммен қамтамасыз ету, оларды 
Отандық, ұлттық және әлемнің мәдениет арналарына сусындату қажет.

Білім беру жүйесінің түпкілікті модернизациялану үрдісінде шетел тілдері де алдыңғы қатарлы 
рөл атқарады. Үштілді білім беруге ұмтылу Еуропалық кеңес елдер тенденцияларына толыққанды 
сәйкес келеді.

Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ұлттық құндылықтарымыз, әр баласы - еліміздің ертеңі екенін 
ескерсек, әрбір баланың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау біздің мін-
детіміз. 

 Әбу Насыр әл-Фараби атамыз өз заманында жетпіс тілді жетік меңгерген дейді. Біз сол үшін 
өзіміздің ұлы тұлғаларымыздан үлгі алуымыз керек.

Шығармашылық жұмыстарға жетелейтін тапсырмаларды да оқушылар қызыға орындап, еркін ау-
дарма жұмыстарын жасауға дағдыланды. Мәселен, «Мақал-мәтелдердің үндестігі» салыстыру жұмы-
сы оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты ұсынылып, сыныбына орай күрделеніліп отырады. 
Бұл тапсырмада мақал-мәтелдерді тақырып бойынша табу, үш тілде аудармасын ұсыну, үндестігін 
табу.

Бұл жерде оқушылардың сөйлеу тілдері мен сауаттылықтарына назар аударылады. Ал осы тақы-
рып бойынша қабілеті жоғары оқушыларға шығармашылық бағыттағы тапсырма «Мақал-мәтел-
дердің баламасын жаз» ұсынуға болады. Бұл жерде оқушылар өздері таңдаған тақырыпта үш тілде 
мақал-мәтел ойлап, баламасын жазуға талаптанады. Бұл тапсырмалар оқушылардың ізденушілік 
әрекеттеріне, өз беттерімен білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу дағдыларына түрткі 
болды. Ауызша, жазбаша сөйлеу тілдерін дамытады. Пәнаралық байланыстың негізінде оқушылар әр 
пәннен алған білімдерін тоғыстыра отырып, өз мақсаттарына жете білуге дағдыланады. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, заман талабы тудырып 
отырған үш тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез келген елімен еркін байланысқа түсіп жатса, еліміздің 
ертеңін көркейте түсері сөзсіз. 



272

Үш тілде жүргізілетін оқу бағдарламалары бойынша білім алатын оқушылар жұмысқа ұқыпты, 
мотивациялары жоғары, бірнеше тіл білудің артықшылықтарын түсінеді. 

Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» тұжырымдамасынан бастау алғаны 
мәлім. Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді дамытуға басымдық беріле отырып, мемлекетімізде өмір 
сүріп жатқан басқа халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. Өйткені, мәдениет пен тіл-
дердің сан алуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, еліміздегі кез келген этностың өкілі 
қай тілде білім алатынын ерікті түрде таңдай алады. Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті 
мен тілін дамытудың бірегей формуласы жасалып отыр, оны Қазақстан халықтарының Ассамблея-
сынан көруге болады. 

Білім беру жүйесінің түпкілікті модернизациялану үрдісінде шетел тілдері де алдыңғы қатарлы 
рөл атқарады. Үштілді білім беруге ұмтылу Еуропалық кеңес елдер тенденцияларына толыққанды 
сәйкес келеді.

Жаңа оқу жылынан бастап балаларының пәндерді үш тілде оқитынын естіген ата-аналар әбігер-
ге салынғанын бәріміз білеміз. Бірі әріпті жаңа таныған балаға мұның қиын соғатынын айтса, енді 
бірі қарсылықтарын ҚР Білім және ғылым министрлігіне хат жолдау арқылы білдіріп жатты. 

Біздің ұрпағымыз ағылшын тілін үйренгеннен еш ұтылмайды. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге 
ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз керек. Иә, расында да, ағылшын тілі қазақ 
жерінде өз билігін жүргізе алмайды. Қазақстанда тек қазақ тілі ғана билік құра алады. Ағылшын тілі 
– қазақ жерінің жаңа әлемге ашар есігі. 

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде сөйлеу - әрбір 
Қазақстан азаматының борышы. Әлемдік ғаламдандырудың өткізгіші, ғаламдандыру тілі болып та-
нылған ағылшын тілін білу - ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз 
орнын ойып тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік.

Қиындық туғызатыны – аталған үш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Ендеше, 
қазақ, ағылшын, орыс тілдерін жетік меңгерген үштілді мамандарды дайындау кезек күттірмейтін 
мәселе. 

Әбу Насыр әл-Фараби атамыз өз заманында жетпіс тілді жетік меңгерген дейді. Біз сол үшін 
өзіміздің ұлы тұлғаларымыздан үлгі алуымыз керек.

Болашақ жастар көп тіл білгеннен ұтылмайды, керісінше, көп нәрсені талдау, саралау кезінде 
ұтымды көзқарас жасай алады. Қазақстанды шетелге танытуға да көп көмегін береді.

Қорыта келе, көптілділікті жеке тұлға қылаптастырудың негізі ретінде қарастырып, зияткер тұлға 
қалыптастыруды заманауи халықаралық деңгейде білім беру кеңістігіне шығатын дара жолдың 
зерттеу нысаны есебінде санау қажет. 
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МНОГОЯЗЫЧИЕ - ОДНА ИЗ ОСНОВ ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЛИЦА

MULTILINGUALISM - ONE OF THE BASIS OF EDUCATION AIMED AT THE FORMATION OF A CREATIVE PERSON

Аннотация. Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған көкейтесті 
мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді.

Түйін сөздер: көптілді білім, полимәдениет, құзіреттілік, модернизация.
Аннотация. Проблема многоязычия является одной из наиболее актуальных проблем не только для Казах-

стана, но и для всего мира, потому что глобализация и появление киберпространства требуют знания языков.
Ключевые слова: полиязычное образование, поликультура, компетентность, модернизация.
Abstract. The problem of multilingualism is one of the most pressing problems not only for Kazakhstan, but 

also for the whole world, because globalization and the emergence of cyberspace require knowledge of languages.
Keyworda: multilingual education, multicultural, competence, modernization. 
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МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
НӘТИЖЕЛІ БІЛІМ БЕРУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

А.С. Тоқтағанова

Қазіргі таңда білім беру саласындағы мазмұнды жаңартуға бағытталған өзгеріс мұғалімнің де 
кәсіби біліктілігіне үлкен жауапкершілік артып отыр. Үдерістің нәтижелілігі оның ұйымдастырылу 
шеберлігіне, яғни субъектінің кәсібилік деңгейіне тікелей қатысты. Сондықтан да оқыту үдерісін-
дегі басты тұлға педагогтің педагогика-психологиялық, әдістемелік-ұйымдастырушылық тұрғыдан 
базалық білімі мен оны әрекетте тиімді іске асыруға қабілеттілігін айқындайтын білік, дағдылар 
кешенімен қарулануы маңызды. Педагог маман оқыту мен оқу үдерісіндегі жаңашылдықтар мен 
өзгерістерді сапалы іске асыруға психологиялық тұрғыдан да, кәсіби тұрғыдан да құзыретті болуы 
тиіс. Ал құзыреттілік маманның кәсіби қарым-қатынас жүйесін игеруі мен бірлескен әрекетке тү-
суі барысында қалыптасады. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, құзырет – тұлғаға нақты мазмұн мен 
үдерістердің шеңбері аясында беріледі және оның өнімді әрекетке қажетті, өзара байланысты сапа-
ларының (білім, білік, дағды және әрекет тәсілдері) тұтастығын қамтиды. Ал құзыреттілік – адамның 
құзырет пен нақты әрекет аясына тұлғалық қатынасын қамтитын сәйкес құзыреттерді игеруі, пайда 
болған проблемаларды, туындаған міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін тәсілдерді меңге-
руінен көрінетін өзіндік өресі, әрекеттік сипаттағы бейімділігі деуге болады. «Өре – адамның білім 
дәрежесі, ой-өрісі; өрелі – келелі, кең көлемді, ауқымды іс; өрелілік – жан-жақтылық, тереңділік, 
ауқымдылық» [1; 514]. Құзыреттілік – адамның әлеуетіне тәуелді, ол ішкі әлеуеттен бастау алып, 
сыртқы сапаға, яғни кәсіби ілкімділікке айналады. 

Осылайша, ғылыми зерттеулерге негіздей отырып, педагогтың кәсіби құзыреттілігін былай 
анықтауға болады: ол – тұлғаның белгілі мамандыққа (нақты әрі мақсатты ұйымдастырылған әре-
кеттерге) қатысты құзыреттер тобына сәйкестігінің дәрежесін көрсететін және өзгермелі әлеуметтік 
жағдайда әрекет етуге мүмкіндік беретін біліктілігінен көрінетін өзіндік өресінің деңгейі деуге бо-
лады. 

Яғни, кәсіби құзыреттілікті білім, білік, тәжірибе, кәсіби мәнді сапалар, психологиялық дайын-
дықтан тұратын кәсіпке деген дербес тұлғалық (психологиялық) білімділік ретінде түсіндіруге бо-
лады. Кәсіби құзыреттілік – тұлғаның жеке кәсіби деңгейін арттыруға және үздіксіз өзін-өзі кемел-
дендіруге бағдарланған тұтас сапасы. Ол маманның кәсіби-тұлғалық, әлеуметтік-мәнді сипаттамасы 
ретінде оның кәсіби әрекеттегі жетістіктерінің факторы болып табылады. «Педагогтің кәсіби құзы-
реттілігі мынадай құзыреттіліктердің күрделі қорытпасы ретінде қарастырылады: ақпараттық, ком-
муникативтік және өзіндік менеджмент, тұлғаның кәсіби салада жемісті қызмет етуін қамтамасыз 
ететін жалпы және кәсіби білімдері, практикалық біліктері мен кәсіби мәнді сапалары» [2; 214]. 

Жалпы құзыреттілік түрлері туралы зерттеушілер оны адамның кәсіби сапасымен тікелей байла-
ныстырады [3, 4]. «Білім беру саласы мамандарының кәсіби құзыреттілігі – бұл ерекше дербес сапа, 
онда кәсіби мәнді сапалар анық емес түрде (кәсібиліктің даму шамасына қарай - айқын) байқалады» 
[5; 15]. «Құзыреттілік құрауыштардың үлкен санынан тұрады, олардың көбі бір-біріне тәуелді емес, 
бірқатары – когнитивті (танымдық), ал өзгелері – эмоционалдық салаға жатады және құзыреттілік-
тің құрауыштары бірін-бірі белгілі бір дәрежеде алмастыра алады» [6; 140]. Сондай-ақ, В. Хутмахер 
«Жас еуропалықтар қарулануы тиіс құзыреттіліктер» ретінде адамның әлеуметтік әрекетіне байла-
нысты құзыреттің бес түрін атап көрсетеді [7; 11]. Ал И.А. Зимняя: «адамның өзіне қатысты, әлеумет-
тік өзараәрекетіне қатысты және қызметіне қатысты құзыреттер» - деп үшке топтастырып, жіктейді 
[8; 23-24]. 

Зерттеулерге сүйенсек, Еуропа елдерінде тұлғалық құзыреттілік жеке категория ретінде қа-
растырылмайды, ол кәсібиліктің толықтырушы элементі немесе құзыреттіліктің құрауышы болып 
сипатталады. Қоғамның дамуы маман иелерінің ілкімділігіне, кәсіби құзыреттілігіне тәуелді болға-
нымен, тұлғаны біреуге, бірнәрсеге (мамандығына, белгілі бір салаға) тәуелдеу гуманизм тұрғысынан 
келсек, мүлде дұрыс емес, сондықтан да жеке тұлғалық өзін-өзі кемелдендіру проблемасын ешбір 
кәсіби сала терең әрі қатаң түрде бақылай алмайды. Дегенмен мұғалімнің үдерістерді жоспарлауға 
қабілеттілік, қажетті әдебиеттерді оқып үйрену, өздігінен шешім қабылдай білу, өзіне сенімділік, 
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жұмыс нәтижесінің сапалылығына ұмтылу сияқты сапаларынан құзыреттіліктің тұлғалық мәнін бай-
қауға болады. Осылайша, маманның құзыреттілігі оның кәсіптік әрекеті саласына қатысты тұлғалық 
сапаларының тұтас қатарының көрінуінен байқалады. Сондықтан да кәсіби және тұлғалық құзырет-
тіліктер жеке-дара емес, бірін-бірі толықтырушы тұлғалық сапалардың біртұтас атауы (көрсеткіші) 
ретінде жұмсалуы тиіс. Құзыреттіліктің бұл түрін, яғни, педагогтің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігі ұғы-
мын ғалым-профессорлар А.К. Кұсайынов пен М.Н. Сарыбеков бірлескен ғылыми мақалаларында 
кәсіби дайындықтың өлшемі ретінде көрсете отырып, оны қалыптастыру мәселесінің ашық қалып 
отырғандығын айтқан [9; 50]. Аталмыш ғалымдар оған қажет мәселелер шеңберін былай көрсетеді: 
«Кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру үшін болашақ мұғалімге адамның табиғатпен, мәде-
ниетпен, қоғаммен, мемлекетпен өзара байланысының заңдылықтары туралы; дамушы құндылықтар 
әлемінде, өзгеге және өзіне қатысты тұлғаның қалыптасу үдерісі жайлы жүйелі білімді ұсыну қажет» 
[сонда, 4-бет]. 

Сонымен педагогикалық әдебиеттерде тұлғаның мамандықтың талаптарына сәйкестік дәреже-
сінің дербес сипаттамасы ретінде кәсіби құзыреттілік қарастырылатын болса, бұл ұғымға адамның 
жеке тұлғалық қасиеттері: мінез-құлқы, ой-өрісі, өресі, бағыт-бағдары да тікелей қатысты. Яғни кәсі-
би-тұлғалық құзыреттілік ұғымын маманның кәсібилігінің маңызды көрсеткіші ретінде қарастыруға 
болады. Сәйкесінше мұғалімнің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігі – оның педагогикалық қызметке деген 
құндылықты-бағдарлы қатынасымен айқындалатын, пеагогикалық әрекетті қоғамдық сұраныс дең-
гейіне сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, кәсіби біліктілігі мен тұлғалық қасиеттерінің тұта-
стығы. Зерттеулерге, сондай-ақ, мұғалімдердің біліктілігін арттыру саласындағы іс-тәжірибе кезінде 
жасалған бақылау нәтижелеріне сүйенсек, маманның кәсіби құзыреттілігін дамыту оның тұлғалық 
қасиеттеріне, құндылықтарға бағытталған өресіне қатысты деп тұжырымдауға болады. 

Сәйкесінше, зерттеу еңбектеріне талдау, салыстыру және ұзақ мерзімді бақылау жасау қорытын-
дылары кәсіби-тұлғалық құзыреттілікті педагогикалық кәсіби әрекеттің негізгі критерийі ретінде 
анықтап, оның мынадай сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік берді:

- кәсіби-тұлғалық құзыреттілік педагогтің маман ретінде өзінің әлеуетін толық жүзеге асыруына, 
сапалы білім беру нәтижесіне қол жеткізуіне мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық әрекетінің 
негізгі құрауыштарының бірі болып табылады және кәсіби әрекет барысында қалыптасады;

- мұғалімнің кәсіби дайындығының көрсеткіші болып табылатын кәсіби-тұлғалық құзыреттіліктің 
бірінші компоненті (яғни, кәсіби) базалық ұғымдар мен қарапайым жаңа технологияларды меңге-
руден көрінеді, ал екінші компонент (яғни, тұлғалық) адамның шеберлік деңгейіне көтеріліп, кәсіби 
орта мен қызметін өзгерте білуімен байланысты. Дегенмен бұл компоненттер тұтаса келе, кәсіби 
мәні аса зор сапаны құрайды да, біртұтас кіріккен феномен болып табылады;

- тұлғаның кәсіби дайындығының көрсеткіші болып табылатын кәсіби-тұлғалық құзыреттілік да-
мыту мен қалыптастыруды қажет етеді.

 Кәсіби-тұлғалық құзыреттіліктің қалыптасуы жағдайында педагог сапалық тұрғыдан өзгереді: өз 
кәсібіне ішкі уәждік жағымды қатынасы бекиді, өзін-өзі бағалауы жақсарады. Сонымен мұғалімнің 
кәсіби-тұлғалық құзыреттілігі бұл – тұлғаның белгілі мамандыққа (нақты әрі мақсатты ұйымдасты-
рылған әрекеттерге) қатысты құзыреттер тобын игеруінен байқалатын біліктілік деңгейін, оны іске 
қосуға мүмкіндік беретін өзіндік өресінің дәрежесін көрсететін, сәйкесінше өзгермелі білім беру 
жағдайында әлеуметтік сұранысқа сай әрекет етуге мүмкіндік беретін кәсіби мәнді сапасының тұта-
стығы деуге болады.

Жоғарыда атап өткеніміздей, бүгінгі қазақстандық білім беру жүйесінің ауқымды өзгеріс енгізіл-
ген бағыттарының бірі – педагог кадрлардың кәсіби біліктілігі мен кәсіби құзыреттілігін дамыту. Бұл 
біздің саладағы әлемдік білімдік кеңістіктегі жаңартуларға ұмтылыстың бір көрінісі деуге болады. 
«Уақыт талабынан қалыспау үшін, тыңдаушыларды білім беру әдістері мен формаларын таңдауда ер-
кіндікпен қамтамасыз ететін психологиялық қолайлы орта жасау үшін, оқытудың интерактивті тех-
нологияларын енгізу негізінде білімдік үдерісті интенсификациялау жүріп жатыр» [10]. 2012 жылдан 
басталған ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлік курсы мамандардың білімі 
мен дағдыларының ауқымын кеңейтудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру және қарқынды өзгеріп 
жатқан әлем жағдайында мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуына ықпал етуді мақсат етеді. Себебі, 
табысты оқытудың шарты тек теориялық білім ғана емес, маманның оқыту мен оқу үдерісіне қолай-
лы орта қалыптастырып, тиімді оқытуды жүзеге асыру шеберлігі болып табылады. Құзыретті мұғалім 
оқушыға дайын білімді берумен қатар оның тақырыпты түсіну деңгейін анықтап, оның білім, білік, 
дағдылар кешенін толықтыруға, жетілдіруге тиімді ықпал етеді, яғни оқушының өзінің білім, білік, 
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дағдысын кез келген жағдайда қолдану дағдысын дамытуға күш салады. 
Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдар-

ламасына сәйкес жүзеге асырылатын деңгейлік курстың өзектілігі – мектеп бітіруші түлектің әлеу-
меттік ортаға тез бейімделуіне мүмкіндік беретін дағдылар кешенімен қамтамасыз ету мақсатынан 
туындайды. Мұғалімнің тәжірибесін өзгертуге, кәсіби дамуына ықпал ету мақсатында қамтылған жеті 
модуль мәтінінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға қолайлы жағдай жасалады. 
Бағдарламаның ұтымдылығының бірі маманға оның өзіндік құндылықтар жүйесі қалыптасуы үшін, 
алған білімді өзінің бастапқы білімімен байланыстыра отырып, тәжірибеде қолданудың жолдары 
қоса ұсынылады. Педагогтің кәсіби ұстанымындағы өзгеріс оқыту мен оқуға міндетті түрде ықпал 
етеді, себебі «... мұғалімнің білімділігінен гөрі ұстанымға негізделген ой-тоқтамдарының ықпалы 
күштірек: оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің сыныптағы барлық іс-әрекеттеріне 
әсер етеді» (Пажарес, 1992) [11; 9]. Яғни, курс кезінде ол өзін-өзі реттей алатын, қалай оқу керекті-
гін білетін, сыни ойлауға қабілетті оқушының дағдылар кешенін дамытуды мақсат ете отырып, оған 
қолайлы оқу ортасын, ынтымақтастық пен бірлескен оқуды жоспарлы әрі жүйелі жүзеге асыру жол-
дарын зерделейді, үйренеді. Ал сындарлы оқыту теориясын меңгеру, тиімді оқытуды жүзеге асыруға 
ықпал ететін әдіс-тәсілдерді игеру педагог кадрлардың базалық білімін толықтыратын ақпарат қоры 
ғана емес, тәжірибеде, сабақ үдерісінде қолданатын білік, дағдылар кешеніне ұласуы курс кезіндегі 
үйрету үдерісінің ұйымдастырылуына тікелей байланысты. 

«Біліктілікті көтеру жүйесі педагог қызметкерлердің өзін-өзі өзектендірулері үшін, қолданыстағы 
кәсіптік тәжірибенің негізінде өздігінен білім алу тәсілдерін жетілдіру үшін шарттар туғызуы тиіс» 
[12; 52]. Тәжірибеге сүйенетін болсақ, оқып үйрену үдерісінде, біріншіден, оқыту стратегиялары мақ-
сатқа сәйкес іріктелсе, екіншіден, курс тыңдаушыларының өзін-өзі реттеуіне, өзара тәжірибе алма-
суына қолайлы ахуал орнатылса, үшіншіден, оқыту мен оқу кезінде кез келген бағалау позициялары 
критерийлерге сәйкес жүргізілсе, олардың жоспарлау-бағалау дағдысын дамыту анағұрлым тиімді 
жүзеге асырылады. Жоғарыда атап өткеніміздей, тұлғалық сапалар құзыреттілік ұғымын толықты-
рушы компоненттер болып табылатындықтан, оқып үйрену барысында педагогтің жеке дамуын 
басқаруы, яғни өзіндік менеджмент маңызды. Сондықтан да «Мұғалімдер (мен) үйренудің қай са-
тысында (сатысындамын)? Мұғалімдерге (маған) келесі сатыға өтуі үшін не қолайлы болуы мүмкін? 
Іске асырылған стратегиялар аудиторияның (менің) әлеуетіне (әлеуетіме) қаншалықты сәйкес?» – 
деген сауалдар оқып-үйрену үдерісі барысында жиі қолданылса, тыңдаушылардың Бағдарлама бой-
ынша оқудың мақсаты мен күтілетін нәтижесіне қол жеткізгенін нақтылап қана қоймай, сол бағытта 
өзіндік ілгерілеуін жоспарлауына мүмкіндік жасалады. 

Сондай-ақ, біліктілікті арттыру курсындағы педагог қызметкерлерге ұсынылатын мазмұн оның 
кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал етуі үшін, белсенді танымдық әрекеттен кейін үнемі рефлек-
сия, оның ішінде, жағдаяттық және перспективті рефлексия жасатылуы тиіс. Яғни, қандай да бір оқу 
әрекетінен кейін курс тыңдаушыларына: «Қазір оқуымыз қалай жүзеге асты? Сіз үшін тиімділігі 
неде?» деген сұрақ арқылы жүзеге асырылған танымдық әрекетке рефлексия жасатып, содан кейін 
«Сіз аталған әдісті өз тәжірибеңізде қолданар ма едіңіз? Қолдансаңыз қандай мақсатта қолданасыз? 
Оқушының оқуына ықпалы қандай болады деп ойлайсыз?» деген сұрақтар арқылы болашақ тәжіри-
бесіне болжамдық талдау жасату тиімді. Қазіргі жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес ұстаздарға 
ұсынылған қысқа мерзімді жоспарлау үлгісінде рефлексиялауға арналған сұрақтар берілген. Де-
генмен бұл сұрақтар (Сабақ мақсаты/оқу мақсаты қаншалықты жүзеге асты? Бүгін оқушылар нені 
үйренді? Оқыту ортасы қандай болды? Дифференциациялап оқыту өз мәнінде жүзеге асты ма? Өз 
уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?) 
мұғалімді әрекетті нәтиже тұрғысынан бағалауға бағыттайды. Дегенмен «...мұғалім игерілген зият-
керлік кеңістікті мәңгілік қолданатын нәрсе емес, жаңа саланы ашуға қажетті құрал мен жабдық деп 
қарастыруы қажеттігін» ескеруіміз керек [13; 362]. Ал бірлескен оқуды ұйымдастыру философиясын 
зерделеуі үшін маман әрекеттің сапасын талдай алуы қажет: ол «Оқушылардың оқуы қалай жүзе-
ге асты? Оқушылар неге үйренді?» деген сұрақтар бойынша оқыту үдерісін жағдаяттық тұрғыдан 
зерделеуі керек. Ал педагогтің рефлексиялау дағдысын жетілдіру тәжірибенің белгілі бір кезеңіне 
салыстырмалы талдау жасап, даму бағыттарын айқындау арқылы оқыту үдерісіне өзгерістер енгізуге 
қабілеттілігін арттырады. Нәтижесінде ол өзінің үйрену әрекеттерін рефлексиялайды, зерделейді, 
сәйкесінше тұлғада ақпарат пен оған қол жеткізу әдістерінің арақатынасы, өздігінен оқуды бірлесе 
оқуға айналдырудың тиімділігі туралы кәсіби тұжырымдар мен өзіндік көзқарастар жүйесі қалып-
тасады. 
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Жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай келе, біліктілікті арттырудың деңгейлік курсы барысын-
да төмендегі шарттар жүзеге асырылса, мұғалімнің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігінің қалыптасуына 
қолайлы ахуал жасалады: 

1. Қажеттілікті зерттеу:
- педагогтің ішкі уәжі;
- педагогтің өзін-өзі реттеу деңгейі;
- педагогтің кәсіби әлеуеті.
2. Қолайлы орта жасау:
- оқып-үйрену стратегияларының мақсаттылығы;
- топтық және ұжымдық жұмыс формалары;
- ынтымақтастық қарым-қатынас.
3. Кері байланыс:
- табыстылық критерийлері;
- жеке және топтық рефлексия.
Курста тыңдаушылардың инновациялық үдерістерді, олардың әдістемелік жұмыстың тиімділігін 

қамтамасыз етудегі рөлін жете тануына, меңгеруіне мүмкіндік беріледі, себебі бағдарламаның мақ-
саты – «... Мұғалімдерді оқушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын 
қалыптастыруға; ... белсенді азамат, болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін 
ұйымдастыру үшін қажетті біліммен және практикалық дайындықпен қамтамасыз ету» [11; 7]. Сон-
дықтан оқып-үйрену үдерісі аталған шарттарға сәйкес жүзеге асырылса, маман дайын білім, білік 
көлемі оның тұлғалық әрі кәсіби әлеуетіне қарай саралай ұсыну мүмкіндігі орын алады. Сәйкесінше, 
маманның іс-тәжірибесіне енгізілген өзгерістерді жан-жақты рефлексиялау, талдау, бағалау мүмкін-
дігі жеке тұлғалық сипат алады, яғни курс соңында тыңдаушылар оқыту мен оқудың мақсаттары мен 
міндеттерін нақты анықтап, оқушылардың оқуда табысты болуы үшін сабақтарды қалай жоспарлап, 
бағалау керектігін дәл болжамдай алуға қабілетті болады. Яғни, мұғалімнің өзінің оқыту мен оқу 
тәжірибесіне өзгерістерді негіздей отырып, өзінің кәсіби дамуын бағалауына қолайлы орта жасала-
ды. 

Курстың дамытушылық ролін арттыра түсу мақсатында жоғарыда аталған шарттармен қатар, ау-
диториялық (бірінші, екінші) кезеңдердегі оқытуды мынадай құрылымды қолдану тиімді. 

1- сызба.Тұлғаның үйрену үдерісінің нәтижелілігі.

 

Қорыта келе, педагог кадрлардың біліктілігін жетілдіруді тиімді ұйымдастыру – педагогтердің 
кәсіби дамуын қамтамасыз ететін шарт, ол қолайлы орта жағдайында ұйымдастырылса, маманның 
педагогикалық қызметті сапалы жүзеге асыру, оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыру мүмкіндігі артады. 
Яғни, педагогикалық әрекеттің басты фигуранты мұғалімнің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін дамыту 
нәтижелі білім беру факторы болып табылады. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY-PERSONALITY COMPETENCE OF TEACHER AS FAKTOR OF EFFECTIVE 
EDUCATION

Аннотация. Мақала білім беру сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі ретінде мұғалімнің кәсіби-тұлға-
лық құзыреттілігін дамыту мәселесіне арналған. Маманның кәсібилігінің сапасы талданып, кәсіби-тұлғалық құзы-
реттілік ұғымының сипаты ашылған. Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы-
на сәйкес жүзеге асырылатын курс кезінде оны дамыту бойынша ұсыныстар берілген. Сәйкесінше педагогтердің 
кәсіби деңгейін жетілдіру мақсатында ұйымдастырылатын курстың тиімділігін арттыру тәсілдеріне тоқталған. Сон-
дай-ақ, мұғалімнің жұмыс жүйесі мен кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастырудың жолдары ұсынылған.   

Түйін сөздер: құзыреттілік, кәсіби-тұлғалық  құзыреттілік, кәсіби мәнді сапалар, біліктілікті арттырудың деңгей-
лік бағдарламасы, ұйымдастыру шарттары мен жолдары, педагог рефлексиясы.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития профессионально-личностной компетентности учителя 
как один из эффективных путей повышения качества образования в настоящее время. Анализируя качество про-
фессионализма специалиста, расскрывается понятие профессионально-личностные компетенции и даются реко-
мендации по его развитию. Были даны предложения по развитию профессионализма учителей в период обучения 
на уровневых курсах по Программе повышения квалификации педагогических работников. В соответствии с этим 
с целью совершенствования профессионального уровня остановились на методах, повышающих эффективность 
организуемых курсов. А также предложены пути формирования системы работы и профессионально-личностных 
компетенций учителя.    

Ключевые слова: компетентность,  профессионально-значимые качества, профессионально-личностная компе-
тентность, уровневые программы повышения квалификации, пути  и  условия  организации  качественного  повы-
шения  квалификации, педагогическая рефлексия.

Abstract. The article is one of the most effective ways to improve the quality of education of teachers in personal 
and professional competence development. Examines the quality of professionalism, personal and professional 
competencies, the inclusive nature of the concept. In accordance with the program of level courses of professional 
development of pedagogical workers, and recommendations for its development, carried out with. Accordingly, speaking 
about ways to improve the effectiveness of the course, organized to improve the professional level of teachers. And also 
the teacher’s work and professional-personal competences and the ways of formation.

Keywords: competence, professional and personal competence, professionally significant qualities, level course of 
professional development, conditions and ways of organization, teacher’s reflection. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУҒА ДЕГЕН 
УӘЖІН ДАМЫТУДАҒЫ 
БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНЫҢ РӨЛІ

А.С. Тоқтағанова

Білім беру мақсаттарын қайта қарап, оқу бағдарламаларын өзгерту – оқушының бойында ХХІ 
ғасырда талап етілетін дағдыларды дамыту, оқыту мен оқу үдерісін мейілінше сапалы ұйымдастыру 
мәселелерін көздейді. Сабақ барысындағы мұғалім мен оқушылардың белсенді әрекетінен педа-
гогикалық үдерістің тұтастығын көруге болады. Бірқатар зерттеушілер өзара әрекеттесу үдерісінің 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін педагогикалық жағдайлардың барабар жүйесін: материалдық-тех-
никалық және оқу-әдістемелік базаны құру жеткілікті деп санайды. Алайда, толық қамтамасыз етіл-
ген жүйені қажеттілікке қарай ұйымдастырып, іске асыратын ол – мұғалім. «Мектеп әкімшілігі мен 
білім беру жүйесін басқару органдарының мұғалімдерді тиісті ресурстармен қамтамасыз ету қыз-
метіне қарағанда, оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған мұғалімнің сыныптағы күнделікті 
жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне көбірек ықпал етеді» (Барбер мен Мур-
шед, 2007) [1, 8-б]. Жеке тұлғаны дамыту үшін арнайы ұйымдастырылған педагогикалық шарттар-
дың тұтастығы, яғни білім беру ортасы маңызды деуге болады. Осы психологиялық-педагогикалық 
шарттарды тиімді үйлестіретін тұлға – мұғалім оқыту үдерісіндегі сан алуан элементтер арасындағы 
байланыс болып табылады. Оқушылардың, оқу ортасының және оқыту мүмкіндіктерінің бірлігі ретін-
де өзара әрекеттесу табысты болғанда жеке тұлға қалыптасады. Тұлғаның дамуына, оның тәрбиесіне, 
дүниетанымына, құндылықтар жүйесінің қалыптасуына отбасы, айнала қоршаған ортасы, құрбы-құр-
дастары, оқыту мен тәрбиелеу үдерісі жүретін орта – сыныбы әсер етеді. Байқағанымыздай, мұғалім 
– оқушымен оқу-дамыту қатынасы жүзеге асатын қалыптастырушы ортаның бір бөлігі ғана. Бүгінгі 
таңда білім беру мақсаттарына жетуге көмектесетін орта құру мүмкіндігі жеткілікті, соның ішінде 
ынталандырушы (уәждеу арқылы оқытуға арналған) оқу ортасының оқушыға ықпалы анағұрлым 
маңызды деуге болады. 

Өйткені «... мектеп қолдан жасалған тәрбиелеу ортасы және оның негізгі міндеттері:
- социумның негізгі сипаттары бар, балаларға түсінікті, жалпыланған түрдегі лайықты орта жасау;
- өсіп келе жатқан тұлғаны қоршаған ортаның жағымсыз ықпалынан мүмкіндігінше қорғау;
- қоршаған ортаның қажетсіз әсерінің алдын алу» [2, 25-б]. 
Ынталандырушы оқу ортасы – бұл оқушыларды қолжетімді білім алуға уәждейтін, танымдық 

үдерісті белсендендіретін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін эмоционалды түрде күшейтетін 
дамытушы орта. Оқыту үдерісінде оқушының танымы дамиды, жеке және пәндік білімді меңгереді, 
сондай-ақ метатанымдық нәтижелерге қол жеткізеді. Жеке нәтижелер дегеніміз – бұл оқушының 
оқуға деген жауапкершілігін, уәжін, коммуникативті құзіреттілігін және жалпы тұлғалық ерекшелік-
терін қалыптастыру. Білім алушылар оқу үдерісінде өзін-өзі тану мүмкіндіктерін біледі және өзін-өзі 
реттеуге ұмтыла бастайды. Метатанымдық нәтижелерді дамыту оқушының сыни ойлауын дамыту, оқу 
мақсаттарына жету үшін тапсырмаларды орындауға арналған әдіс-тәсілдер мен өзіндік іс-әрекет 
стратегияларын қолдану дағдыларын дамыту болып табылады. Оқушылар өзін-өзі бақылауды, реф-
лексиялауды және өз әрекетін бағалауды үйренеді.

Оқушыларда жоғарыда аталған дағдыларды дамыту үшін, пәндік білімді игерту сындарлылық те-
ориясына негізделіп ұйымдастырылуы маңызды, яғни оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамы-
ту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз 
ету керек. Ол үшін белгілі бір пәндік дағдыларды оқыту барысында игеру, пән бойынша жаңа білімді 
меңгеру бойынша іс-әрекеттің түрлерін игеру, оларды оқу және оқу-жобалау жағдайларында қолда-
ну жүзеге асырылуы керек. Зерттеушілер оқытудың табыстылығын қамтамасыз ететін ынталанды-
рушы оқу ортасын құруда пәндік білімнің меңгерілуіне мән беру қажеттігін айтады. Ынталандырушы 
немесе уәждеуші оқу ортасын құрудағы маңызды сәттер: 

1. Сабақта қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға арналған барабар әдіс-тәсілдер қолда-
нылуы тиіс.

2. Жеке және жас ерекшелігіне мән берілуі керек, яғни жеке тұлғаның белсенділігі оқу ортасының 
дамушы әлеуетін іске асырудың қажетті шарты болып табылады.
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3. Уәждеу жеке жауапкершілікке түрткі болуы керек. Яғни сабақ барысындағы әлеуметтік өзара 
әрекеттестік барысында оқушы өз оқуы үшін жеке жауапкершілігін түсінеді. 

Оқушылардың оқуының табыстылығын қамтамасыз ететін ынталандырушы білім беру ортасы-
ның құрамдас бөліктері ретінде мына үш компонентті атауға болады: 

- танымдық-эмоциялық; 
- әлеуметтік-кеңістік; 
- технологиялық.
Ынталандырушы оқу ортасын құрайтын бөліктердің оқушының оқуға деген уәжін дамытудағы 

рөліне нақты тоқталатын болсақ:
- танымдық-эмоциялық компонент сырттан әсер ететін құралдарды, ой-түрткілерді, күтпеген 

жағдайларды және оқушыны қызықтыратын әрекет түрлерін қолдануға байланысты қызығушылық 
пен қызығушылықтың табиғи себептерін көрсетуге арналған шарттарды қамтиды. Оқушыға оқу стра-
тегиялары мен құралдарын таңдау мүмкіндігін беру арқылы өзін-өзі тануға, өзіндік мақсат қоюға 
деген уәж қалыптастыруды көздейді;

- әлеуметтік-кеңістік компоненті сабақта «оқушы-мұғалім», «оқушы-оқушы» қарым-қатынасының 
алуан түрін, өзара әрекеттестіктің қолайлы ұйымдастырылуын қамтиды: өзара көмек, өзара қолдау, 
білім беру қажеттіліктерін қанағаттандырудағы серіктестік, мұғалімнің тарапынан «көпіршелердің 
жасалуы», танымдық қызығушылық-құндылықтармен өзара алмасу мүмкіндігін қамтамасыз етуден 
көрінеді;

- технологиялық компонент оқу уәжін туындатудағы АКТ құралдары мен оқу әрекетін байланы-
стыру мүмкіндігін болжайды: жетістік, жетістік жағдайлары арқылы оқу уәжін күшейту үшін жағдай-
лар жасау деуге болады.

Ынталандырушы оқу ортасының бірінші құрамдас бөлігі ретінде тұлғаның танымдық әлеуетіне 
ықпал ету түрлерін жүйелі қолдану маңызды. Себебі оқу – бұл жекеленген құбылыс немесе дағды 
емес, ол оқушылардың оқуын жақсартуға мүмкіндік жасайтын педагогикалық тетіктер мен шарттар-
дың тұтастығы. Оқу үдерісіне толыққанды қатысу үшін, оқушы қалай оқу керектігін білуі керек. Яғни 
оқушы өздігінен оқып-үйрене алатындығын, оқу тапсырмаларын орындау өзінің әлеуеті мен дағды-
ларына қатысты екенін түсініп, бақылай алатындай болуы қажет. Ол үшін мұғалім оқушыға: 

- оқу мақсаттарын және күтілетін нәтижелерді нақты түсіндіруге;
- сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдердің алгоритмін жіті таныстыруға;
- тапсырма үшін мейілінше оңтайлы стратегияларды өзінің таңдауына мүмкіндік беруге міндетті. 
Негізгі алғышарт мұғалімнің сабақта қолданған әдіс-тәсілдері оқушылардың жас ерекшелігі мен 

әлеуетіне сай әрі өздігінен реттелетін оқуын дамытуға ықпал етуі болып табылады. Сонымен қатар 
оқу мақсаттарына сай құрастырылған тапсырмалардың танымдық тұрғыдан күрделі болуы оқушы-
ның ой еңбегін белсендіруге мүмкіндік береді. Әйтеуір нәтижеге қол жеткізу мақсатында үнемі 
қарапайым, білу-түсіну немесе қолдану деңгейіндегі тапсырма орындату оқушылардың дамуына 
емес, тежелуіне алып келеді. Сондықтан да оқушыларға күрделі тапсырмалар ұсына отырып, орын-
дау барысында қолдау көрсету түрлері мен тәсілдерін өзгертіп отырған дұрыс. Бұл үдерісті зертте-
уші Ж.Брунер «көпірше туғызу» деп атаған, яғни оқушыны бағыттау, тапсырманы толық орындауға 
«итермелеу» деген ойды білдіреді. Оқыту барысында оқушыға қолдау көрсету біртіндеп азайтылады, 
оқу тәуелсіз сипат алып, өздігінен реттелетін болады. Өздігінен реттелетін оқуды қамтамасыз ету 
үшін, оқушылардың пікірін ескеру тиімді. Ол сабақ соңындағы кері байланыс парақтары, сондай- ақ 
оқушылармен жеке кеңесу арқылы іске асады. «Оқушылармен пікірлесудің мақсаты – оқушының 
көзқарасы тұрғысынан оқудың не екенін түсіну» (Джин Раддок, 2004), сәйкесінше мұғалім жекелеген 
оқушылар үшін немесе сынып үшін оқуды жақсарту жолдарын іздейді [1, 71-б]. 

Оқушының танымдық, аффектілік қажеттіліктері ескеріліп құрылған оқыту үдерісі ынталанды-
рушы білім беру ортасына айналуы үшін екінші құрамдас бөлігі – әлеуметтік компоненттің ескерілуі 
қажет. Жоғарыда айтылған оқушылардың өз ойын құруы, өз оқуын жоспарлауы сабақтағы жұмыс 
түрлеріне тікелей тәуелді. Яғни оқушылар жеке, жұптық және топтық жұмыс түрлерін іске асырады, 
өзара әрекеттесе отырып, бірін-бірі оқытады. Мерсер сыныптастар арасындағы өзара қарым-қаты-
нас оқуда маңызды рөл атқаратынын көрсеткен. Оқушылар жұпта немесе топта жұмыс істегенде, 
«мұғалім-оқушы» қарым-қатынасына қарағанда, анағұрлым белсенді болады, олар бір-бірімен тең 
дәрежеде сөйлеседі, пікір алмасады, ойларын еш күмәнсіз дәлелдеуге тырысады. Сыныпта оқушы-
лар арасында диалогке негізделген белсенді әдістерді қолдану – оқушының оқу әрекетінің белсен-
діретін және өзіндік тұжырымын дамытатын маңызды құрал. Ынталандырушы оқу ортасын құрудың 
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әлеуметтік-кеңістік құрамдасының негізгі сипаттамалары ретінде:
- өзара түсіністік пен жайлы қарым-қатынас;
- жағымды көңіл-күй басым;
- көшбасшылардың беделі;
- ұйымшылдық;
- оқу әрекетінің өнімділігін атап өтуге болады.
Оқыту мен оқу үдерісі нәтижелі болуы үшін, сабақ жеткілікті үйлесімді ұйымдастырылуы керек, 

бұл – оқушының әрекеттің бір түрінен екінші түріне ауысуына, оларды өзінің күнделікті әрекетімен 
өзара байланысты жұмыстар ретінде орындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар сабақ мұғалім 
тарапынан ғана емес, оқушы үшін де икемді және басқарылатын болуы керек. Осындай жағдайда 
оқу ортасы оқушының білім алудағы нақты мүмкіндіктерін пайдалану сипатын қалыптастыратын 
жиынтық, яғни өмірлік тәжірибе, әлеуметтік қарым-қатынастар, құндылықтар, амал-тәсілдер мен 
ұстанымдардың кешенді үйлесімі ретінде, нәтижеге әкеледі. Кез келген тұлға өзінің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мүмкіндігі болған кезде белсенді болады. Ал психологиялық-педагогикалық тала-
пқа сай ұйымдастырылған ынталандырушы білім беру ортасы оған барлық табиғи және әлеуметтік 
тұрғыдан қолайлы ортасы екенін атап өтуге болады.

Ынталандырушы оқу ортасын қалыптастырудың үшінші құрамдас бөлігі технологиялық ком-
понент желілік өзара әрекеттестікті ұйымдастырусыз мүмкін емес. Әлеуметтік ынтымақтастық пен 
кәсіби қоғамдастықтар түріндегі өзара әрекеттестіктің бір түрі ретінде ғаламтордағы әлеумет-
тік желілер соңғы жылдары өте танымал. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қол 
жетімділігінің артуы желілік өзара әрекеттесудің айтарлықтай дамуына ықпал етеді. Сондай-ақ, 
ағымдағы жылы әлемде орын алған жағдай, еліміздегі қашықтықтан оқытудың жүзеге асырылуы 
әлеуметтік желілердің күнделікті уақыт оздыру үшін немесе мәні жоқ мәліметтерді қарау үшін емес, 
оқыту үдерісіндегі рөлін анықтап берді. Әрине, сандық сауаттылық пен ақпараттық-коммуникаци-
ялық құзыреттілік мессенджерлерді қолдану емес екені белгілі, желідегі өзара әрекеттесту іргелі 
платформалар, веб-сервистер арқылы ұйымдастырылуы қажет. Ол: 

- оқыту мақсаттарына қарай ресурстар беруді және бірлесе талдауды; 
- әрбір нақты қатысушының ортақ оқу әрекетіне кедергісіз араласуын;
- қатысушылардың бір-бірімен тікелей байланысын жүзеге асыруды;
- желі мүмкіндігін әрбір нақты қатысушының қажеттіліктері үшін пайдалануды қамтиды. 
Бұл оқушылардың әртүрлі пәндік бағыттар бойынша білімді игеруге деген ынтасын қалыптасты-

руға, креативті ойлау мен шынайы тәжірибеге негізделген балалардың қызығушылықтары мен қа-
білеттерін дамытуды ынталандырар еді. Әлеуметтік желілерде, ғаламтор платформаларында желілік 
өзара әрекеттесу жасөспірімдер мен жастар ортасындағы қауіп-қатерлер мен шиеленісті төменде-
тетін конструктивті мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етері сөзсіз. 

Ынталандырушы оқу ортасының ерекшеліктері ретінде төмендегілерді атап өтуге болады:
- оқушылардың физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру (қимыл-қозғалысқа негізделген 

белсенді әдістер, жұмыс формаларының ауысып отыруы);
- қауіпсіздік қажеттілігін қанағаттандыру;
- жеке тұлғалық қажеттіліктерді қанағаттандыру (сүйіспеншілік, құрмет, мойындау, көпшіліктің 

мақұлдауы);
- оқу әрекетінің қажеттіліктерін, маңызды қызмет түрлерін қанағаттандыру;
- танымдық қажеттіліктерді дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі реттеу дағдыларын дамыту;
- тұлғалық-әлеуметтік белсенділікті дамыту.
Ынталандырушы білім беру ортасын құру мұғалімнен кәсіби жауапкершілікпен қатар, кәсіби 

мәнді сапасы – эмпатияны талап етеді. Оқушы өзіне үйреншікті отбасы ортасының кеңістігін қалды-
рып, мектептегі оқу ортасына келеді. Дегенмен, олар бір-бірімен байланысты және белгілі бір бала-
ның білім беру ортасын құрайды. Бірін-бірі толықтыруы тиіс аталған орталардағы дамытатын, қалып-
тастыратын тәлімдік және оқытушылық сипаттағы әрекеттерді адамдар өздерінің құндылықтары 
мен көзқарастарына сәйкес жасайды. Оқушының сыртқы келбеті, мінез-құлқы, тәртібі, мимикасы мен 
іс-әрекеттерін тұтас, еш кедергісіз қабылдауға негізделген эмпатия оның жеке ерекшеліктері, қан-
дай да бір мүмкіндіктері туралы қорытынды жасауға, тұлғаның мінез-құлқының өзгеруіне дер кезін-
де көңіл бөлуге және соған сәйкес сапалы әрекет етуге мүмкіндік береді. Мұғалімнің эмпат болуы 
оқыту үдерісіндегі өзара түсіністіктің пайда болуынан көрінеді. Эмпатия оқушының тұлғасын жан-
жақты және барабар қабылдауға және көрсетуге, жеке мінез-құлқын реттеуге, адамдар арасында 
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барынша сенімді, ашық, өнімді және қауіпсіз қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.
Оқу ортасы баланың барлық сезімдеріне әсер етеді. Өкінішке орай, педагогтер бұл фактіні жиі 

ескермейді. Оқыту үдерісінде көрнекі материалдарды қолдану сияқты, өзара қарым-қатынас ба-
рысында мұғалімнің ым-ишараны, көз бен қол қимылдарын тиімді қолдануы маңызды. Себебі оқу 
– есту, тыңдау, қайталау, орындау, айту арқылы алынған ақпараттың жиынтығы емес, бұл – когни-
тивті, эмоциялық-аффектік және әлеуметтік аспектілердің біртұтас үдерісі екенін есте ұстаған жөн. 
Сондықтан да сабақта қалыптасқан эмоционалдық фон әлеуметтік маңыздылыққа да ие. Ортада 
оқушынының мінез-құлқы танылады, оны дұрыс уәждеу арқылы мінез-құлқы реттеледі, яғни білім 
беру ортасы белсендіруші әрі ықпал етуші болып табылады. Кейде керісінше оқушының оқудағы 
белсенділігін басатын, қызығушылығын төмендететін кері әсері байқалады. Бұл – мұғалімнің сынып-
тағы рөліне тікелей байланысты. Мысалы, зерттеушілер сабақта мұғалімдер сыныптың орталық бөлі-
гінде орналасқан балаларға көп көңіл бөлетінін айтады. Сонымен қатар эпицентр – бұл мұғалімнің 
жұмыс үстелі. Тиімді білім беру ортасын жобалауда субъективті қабылдаудың осындай сипатталған 
ерекшеліктерін де ескеру керек. 

Білім сапасының жоғарылауын және сәйкесінше болашақта өмір сүру сапасын жақсартатын тиісті 
ынталандырушы білім беру ортасын құру – оқушының өз оқуына жауапкершілікпен қарауы, өзіндік 
мақсат қоюы және өзін-өзі реттеуінен танылатын метатанымын дамыту кепілі болып табылады. 
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THE ROLE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF 

STUDENTS

Аннотация. Мақалада оқушылардың оқуын жақсартудағы білім беру ортасын құрудың маңызы мен рөлі ашылған. 
Оқыту сапасы үдерістің ұйымдастырылуы мен оқуға қолайлы ортаның қалыптастырылуына тікелей байланысты. Ав-
тор оқуға уәждейтін ынталандырушы білім беру ортасының құрамдас бөліктерін сипаттайды. Білім беру ортасы 
оқушының қажеттіліктеріне сай ұйымдастырылған жағдайда, оқушының оқуға деген уәжіне ықпал етіп, оқытудың 
нәтижелілігіне қол жеткізуге болады. Мақалада тиімді оқу ортасын құру жолдары нақты берілген.  

Түйін сөздер: ынталандырушы оқу ортасы, орта құрушы компоненттер, танымдық-эмоциялық, әлеуметтік-кеңістік, 
технологиялық.

Аннотация. В статье раскрывается важность и роль создания образовательной среды для улучшения обучения 
учащихся. Качество обучения зависит от организации процесса и формирования благоприятной учебной среды. 
Автор описывает компоненты стимулирующей учебной среды, которая мотивирует обучение. Когда учебная среда 
организована в соответствии с потребностями учащегося, эффективность обучения может быть достигнута путем 
влияния на мотивацию учащегося к обучению. В статье показано, как создать эффективную среду обучения.

Ключевые слова: мотивационная учебная среда, компоненты среды, когнитивно-эмоциональная, социаль-
но-пространственная, технологическая.

Abstract. The article reveals the importance and role of creating an educational environment for improving student 
learning. The quality of training depends on the organization of the process and the formation of a favorable learning 
environment. The author describes the components of a motivating learning environment that motivates learning. When 
the learning environment is organized according to the needs of the student, the effectiveness of the training can 
be achieved by influencing the student’s motivation to learn. The article shows how to create an effective learning 
environment.

Keywords. Motivational Learning Environment, environmental components, cognitive-emotional, social-spatial, 
technological.
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МҰСА ШОРМАНОВТЫҢ ТҰРМЫС ЭСТЕТИКАСЫНА 
ҚАТЫСТЫ ОЙЛАРЫНЫҢ БҮГІНГІ ӨЗЕКТІЛІГІ

М.Б. Түсіпбаева

Тұрмыс эстетикасы — адамның күнделікті өмірінде жүзеге асатын, яғни, оның сыртқы болмысының, 
киіну және мінез-құлық мәдениетінің, заттай құндылықтары мен баспанасының, жалпы күнкөріс 
қажеттіліктерінің ақиқатқа эстетикалық қатынасын көрсететін саланың бірі. 

Түрлі халықтың, әлеуметтік санаттар мен топтардың тұрмыстық мәдениетінің тарихи дамуындағы 
материалдық айғақтар адамдардың заттық әлем әсемдігі, эстетикалық талғамы, қоғамдық идеалдары 
туралы эстетикалық түсінігінің тұтастығы мен сан қырлылығын ашады.  

Тұрмыстық мәдениет адам өмірінің күнделікті көрінісін, қоғамдағы қызметтік, экономикалық, 
әлеуметтік, эстетикалық нормалар тұтастығы мен өмір сүру жағдайларын білдіре отырып, олардың 
эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы мен эстетикалық қабылдауы негізін құрайды. 

Ал қазақ халқының дәстүрлі эстетикалық санасы мен мәдениетінің діңгегін де, ұлттың тарихи 
өзіндік санасының өзегін де құрайтын көшпенділік құбылысы философия мен ғылыми әдіснамадағы 
басы ашылмаған «ақтаңдақтардың» бірі болып табылады. Күні кешеге дейін әлеуметтік болмысты 
талдаудың жалғыз лайықты тәсілдері деп есептеліп келген әмбебап еуроорталықтық әдістер 
көшпенділік өркениетті назардан тыс қалдырды, «әдіснамалық нәсілшілдіктің» салдарынан оны 
зерттеу аймағынан алып тастады. Тек соңғы ХХ ғасыр бойы еуропалық рационалистік дүниетанымның 
тығырыққа келуі барысында, сондай-ақ, шығыс халықтарының «мәдени империализммен» күресі 
барысында ғана «эндогендік дамудың» өркениеттік түбірлері зерттеу жұмыстарының тақырыптарына 
айналды.

Әлеуметтік ахуал өзектілікке ие болған бүгінгі нарық заманында түрлі тығырықтан шығу үшін қазақ 
халқы тұрмыс эстетикасын жетік меңгеріп, күнделікті тұрмыста кәдеге жаратуы тиіс деп есептейміз. 
Осы орайда біз ХІХ ғасырда өмір сүрген Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны, саясаткер, ағартушы, 
этнограф Мұса Шормановтың әлеуметтік тақырыптағы еңбектерін қарастырғанды жөн көрдік.

Өзінің публицистикалық еңбектерінде Мұса Шорманов халықтың әлеуметтік жағдайын «бай» 
және «кедей» деп бөліп, өзара салыстыру арқылы бағалаған. Оның пікірінше, бай қазақтар – 
мейлінше бақуатты, өзін-өзі қамтамасыз еткен топ, біздіңше, тұрмыс эстетикасы жетілген санат. 
Кедей қазақтар – аз қамтамасыз етілгендер. Мұндай салыстыру Мұса Шорманов еңбектерінде мал 
түрлерін сипаттағанда да кездесіп отырады [1, б. 3]. «Қазақ халқының хал-күйі мен байлығының 
бәрі малға байланысты: кімде-кімнің малы көп болса, сол бай, кімде аз болса, сол кедей. Қазақтарда 
– жылқы, қой, түйе, ірі қара секілді малдың төрт түлігі бар. Осы төрт түлік малдың ішінде жылқы 
малын қазақтар ең жоғары деп санайды. 

Бай қазақ үшін жылқы бір есепті тамақ, сусын, киім үшін, ал кей кездері  атақ-абыройы үшін де 
қажет. Жылқыға бай қазақтар өздерін басқалардың алдында мақтан қылып көтеріп қалуы үшін кез 
келген сәтті пайдаланып қалады. Мысалы, мынадай жағдайларда: құрметті қонақ келсе, ас берілсе, 
той болса және т.б. Осындай  кездерде ол алдына қазақтардың ең сүйікті асы болып саналатын 
ту биелер мен құлындардың етін тартады. Жас құлындары бар биелердің сүтінен қымыз ашытып, 
өздері ішіп, сонан кейін қонақтарды бай, кедей деп немесе жас, кәрі деп бөлмей бәріне береді, бұл 
қазақтардың жақсы дәстүрлерінің бірі» [2, б. 12]. 

Жасыратыны жоқ, «бай» термині технология дамыған бүгінгі заманда жиі қолданылады. Және 
бүгінгі «бай» немесе «миллионер», «миллардер» ұғымдары табиғат байлығын өндіруші, ұқсату 
өнеркәсібін дөңгелеткен немесе мыңғыртып мал айдаған адамдарға қатысты айтылады. Жалпы, 
қарап отырсақ, Мұса Шорманов қозғаған әлеуметтік-тұрмыстық жайттардың бәрі де қазақ тіршілігі 
мен тұрмысына қайта оралып, бүгінгі қазақтың қажеттілігіне айналып отыр. 

Елбасымыз Н.Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты биылғы Жолдауында еліміздің «агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру 
керек», - деп ерекше атап өткені белгілі. «Негізгі міндет – еңбек өнімділігін және қайта өңделген 
ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту. Мемлекеттік қолдаудың 
барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет.

Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы беделді 
шетелдік мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін 
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пайдалануымыз керек.
Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту 

жүйесін қалыптастырған жөн.
Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге 

қарастыруды тапсырамын», - деді Елбасы [6]. 
Ғылыми-зерттеулер¬ге сүйенсек, әлемдік экономикада ауыл шаруашылығының негізін шағын 

отбасылық фермалар құрайды екен. Жапонияда олардың саны 1,8 миллионға жетеді, Оңтүстік 
Кореяда – 1,5 миллион, ал біздің елде небәрі 200 мыңдай ғана, ал миллиондаған гектар жайылымдық 
жерлеріміздің пайдаланылмай, тектен-текке бос жатқаны баршамызға аян. Яғни, ұсақ жекеменшік 
шаруашылықтар санын бүгінгіге қарағанда әлденеше есеге көбейтудің мүмкіндігі бар. 

Қазіргі кезеңде бірқатар қар¬қынды дамушы мемлекеттер үшін агроөнеркәсіп кешені 
экономиканың драйверіне айналғандығы шындық. Сондай мемлекеттердің қатарына бүгінде 
Еуропалық одақ аймағының қарқынды дамушы экономикаларының біріне айналған Польша 
мемлекетін жатқызуға болады. Польшаның жылдам дамуына серпін беруші бағыттардың бірі 
– елдің дәстүрлі ауыл шаруашылығы. Поляктар ғасырлар бойы жерден несібесін терген, мал 
шаруашылығынан пайда көре білген халық екендігі мәлім. Бірақ соңғы онжылдықта Польша 
агроөнеркәсіпте «дәстүрлі сапа» мен «технологиялық жаңашылдық» ұғым-дарын өзара үйлестіре 
білді. Аграр¬лық сала технологияның соңғы жетіс-тіктерімен жарақтандырылып, сала өнімдерін 
экспортқа шығару бағытында қыруар жұмыс атқарылды. Нәтижесінде, Польша ауыл шаруашылығы 
өнімдерін экспорттау саласындағы көшбасшы мемлекеттердің біріне айналды. Мұндай жетістікке 
поляк кәсіп¬кер¬лері саланы технологиялық тұрғыдан жаң¬ғырту, сыртқы нарықтарды, олардың 
талаптары мен сұраныстарын жіті зерттеу, зерделеу, тұтынушылардың талап-тілектерін ескеру 
арқылы қол жеткізді. 

Олай болса, қазақ халқының атадан балаға мирас болып қалған кәсібі – мал шаруашылығын 
дамыту үшін жаңашылдыққа ұмтылмас бұрын негізін, табиғатын зерделей білу керек. Біздіңше, мал 
өсіру кәсібінің әліппесі Мұса Шорманов еңбектерінде егжей-тегжейлі жазылған. Бір сөзбен айтқанда, 
қазақ халқының әлеуметтік даму картасын, тұрмыстық үйлесімділік формуласын жасап кеткен. Онда 
төрт түлік малдан алынатын азық-түлік, киім, отын, мал қоректенетін шөптер, малдың көлік ретінде 
қолданылуы, ауа райына бейімділігі, сән-салтанатқа пайдаланылуы талданып жазылған. 

Қазақстан бүгінде ұқсату өнеркәсібі жағынан кенже қалды. Ал қазақ халқы әуелден ісмерлікке, 
ұқсатымдылыққа әуес, бейім, осы қасиеттерді бойына туабітті сіңірген халық еді. Мұса Шорманов 
бұл тақырыпты да айналып өтпеген: «Жылқы терісінен мынандай киімдер тігеді: құлын жарғақ 
(жас құлындардың көктемдегі терісі), тайтері (құлындардың күзгі терісі). Теріден мынадай ыдыстар 
даярлайды: саба, торсық, көнек (жылқы сауатын ыдыс), қауға (құдықтан су алатын ыдыс), қамшы, 
қайыс, белдік, т.б». 

Енді этнографтың  әлеуметтік жағдай туралы ой-пікірлерін жалғастырар болсақ, былай дейді: 
«... Енді кедейлерге келейік. Бұларға жылқы қандай пайда әкеледі? Жылқы кедейлердің мініп 
жүруіне, қарауыл қарауына болмаса, ешқандай пайда келтірмейді. Сол себептен кедей адамдардың 
бәрі, әсіресе, баласы көп отбасылар сүт, майларын алу үшін екі, үш сиыр ұстайды. Сиырлар бағуды 
қажет етпейді. Олар таңертең өздері жайылып кетсе, кешкісін ауылға қайтып оралады. Ұрғашы 
тайыншалар үшінші жылы бұзаулап, сүт береді. Бай адамдарда 10-нан 50-ге дейін сиыр болады, бұл 
сиырлардан өздеріне сүт, қаймақ, май алып, кедейлерді де осымен қамтамасыз етеді. (Кедейлер 
осы үшін байдың қол астында жұмыс істейді. Кедейлерге сүтін ішуге сиыр берілсе, мініп жүруге ат 
беріледі). Сонымен қатар, жазғы уақытта 50-ге дейін сауын бие байлайтын қазақтар кедейлермен 
бірге көшіп-қонып жүргендерді қымызбен қамтамасыз етеді. Осындай жолмен кедейлер жаз бойы 
байлардың тамақтарын ішіп, қарындары тоқ болады. Ал енді өздерінің жеке сауатын сиырларынан 
қысқа ірімшік, май және құрт дайындайды» [4, б. 177].  

Мұса Шормановтың жер өңдеу, егін шаруашылығына қатысты жазғандары да өте қызық: 
«Қазақтар қалай жер өңдеп, егін себеді? Егінжайды қалайша күтіп қадағалайды? Жер өңдеу 
жұмыстарын қазақтар да орыстар сияқты атқарады: соқамен жыртып, тырмамен тырмалайды. 
Орыстар сияқты сепкенімен, көбінесе бидай мен тары егеді. Егістік жерлер өзендер мен көлдердің 
жағалауларында болады, әсіресе, Сарысу өзені мен Қорғалжын көлінің жағасында көбірек, себебі 
егінжайларға байланысты бұл жерлерден жайлауларына ешкім көшіп кетпейді. Ыстық күндері 
жыртылған жердің қасынан тартылған арықтарға тоған, көл, өзендерден су жәберу арқылы суарады. 
Қазақтар егінді күту үшін жаз бойы басында болады. Егінді орыстар сияқты орады. Орылған егінді 
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сол жерде бастырып, бидайды қыстаққа тасып, қол диірменмен ұнға айналдырады. Кейбір диқандар 
егін басында қыстап қалады» [3, б. 75] 

Атап өтерлік жайт, бүгінде көпшілік мал ұстауға құмартқанымен, малға жайлы жер жайы, 
мал жейтін өсімдік жайын біле бермейді. Яғни, табиғат пен адам арасындағы үйлесімділік мәнін 
зерделемейді. Ал Мұса Шорманов мұның бәрінің білгірі болған: «Жеуге жарамды, сіңімді шөптер: 
көде, бетеге, ақселеу, жауылша, тарлау, қызғалдақ, жұмыр қиық. Бұл шөптердің бәрі тау мен құмдақ 
тасты, көгалды жерде өседі. Тұзды шөптер: жалманқұлақ, сарықазан, қараматау, көкпек, алабота, 
жусанның түрлері. Бұл шөптер ащылы өзендер мен көлдер маңында өсіп, көбінесе түйелер мен 
қойлар жейді, сиырлар мен жылқылар бұл шөптерді сирек жейді, оның өзінде ашылағанда тұз 
орнына. Шалғынның түрлері: ақөлең, қараөлең, бидайық, жоңышқа, бояусабақ, тілқияр. Бұл шөптер 
көгалды жерлерде өседі. Аталған шөптердің бәрін төрт түлік мал жейді, сондықтан шауып алуға 
болады». 

Мұса Шорманұлының мал шаруашылығының білгірі болып қана қоймай, мықты өсімдіктанушы, 
жер жайының білгірі де болғанын өлкетанушы Серік Жақсыбаевтың мына бір жазбасынан да 
аңғарамыз: «1978 жылғы 30 қыркүйекте Алматы¬дан Семейге келіп, Жидебайдағы хакім Абайдың 
әдеби-мемориалдық музейіне бармақшы болдым. Ертеңінде ойлаған жерімізге жетіп, шырақшы 
шалға жолықтық. Амандасып, жөн сұрасып: «Ата, бабамыз өз заманында мүмкіндігі бола тұра сонау 
ғажап көрікті Шыңғыстауда тұрмай, мына сайын дала - желдің өтіндегі жерді неліктен мекендеді 
екен, дедім. Бұл сұраққа шырақшы былай деп жауап берді: «Балам, көресің бе, біз тұр¬ған жердің 
терістік пен шығыс жақтары созылып жатқан кең жазық. Мұнда ұзын сабақты шөп пен сары көде 
өседі, қыста бұл жерде нығыздалған қалың қар болмайды. Оның себебі, жауған қар қатты желдің 
үрлеуінен қаудырап қалады, кейін жауған көбік қарды да жел сырғытып әкетіп отырады. Осындай 
жұқалаң келген ала қанат қарда қолда ұстап отыратын ешкі, қой, сиыр, жылқы қыс бойы үйдің 
жанында тебін теуіп жайылып жүреді. Сондықтан жазда қолда ұстайтын осындай малдарға қысқа 
керекті шөп дайындалмайды. Ал Шыңғыстаудың қары қалың болады. Бұл жердің тағы бір қасиеті: 
көк те ерте шығады». Осы әңгімеден соң мен ол кісіге: «Баяғы¬да аға сұлтан Мұса Шорманов та 
Баянауыл тауынан 90 шақырым қашықтықтағы Ақкелін деп аталатын қыраттың бауырындағы жер 
бедері мен шөптері де дәл осындай жерде алты бөлмелі ағаш үйде тұрыпты», - дегенімде, ол: «Япыр-
ай, балам-ай, сен Баянауылдан екенсің ғой», – деп маған ілтипатпен қарады»... [5]

Жалпы, Мұса Шорманұлының қазақ халқының тұрмыс-салтына қатысты ойлары қазақтың тұрмыс 
эстетикасының бір қомақты бөлігін құрайды. Бір ғана байлық пен кедейліктің өзін адам баласының 
өмірін тұтас сипаттайтын біріне-бірі қарама-қайшы санаттар ретінде қарастыратын болсақ, екеуінің 
де формуласы айқын. Жалпы, М.Шормановтың тұрмыстық мәдениетке қатысты ой-пікірлері зерттеп, 
жинақтауды, топтастырып, салалық сөздіктер құрастыруды қажет етеді. Қазақ елінің әл-ауқаты мен 
тұрмыс сапасын арттыру жолында баба мұрасына терең үңілу жақсы нәтиже бермек. 
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ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДА ҚҰЗІРЕТТІЛІК ТӘСІЛДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Аннотация. Мақалада қазақ халқының тұрмыстық мәдениеті, салты, табиғатпен қарым-қатынасы талда-
нады. Қазақ халқы өзінің тұрмыс-салтында табиғатпен үйлесімділікті әрқашан назарда ұстайтыны тақырыпқа 
арқау болған. Қазақтың эстетика ғылымында аса көп зерттелмеген тұрмыс эстетикасының мәнін ашу мақса-
тында этнограф, қоғам қайраткері Мұса Шормановтың этнографиялық жазбалары таңдалған. Қазақ өміріндегі 
«бай», «кедей» ұғымдары аясында тұрмыстық эстетика санаттары жіктеледі.  

Түйін сөздер: эстетика, тұрмыс, мәдениет, бай, кедей, әлеумет, экономика. 
Аннотация. В данной статье обстоятельно освещены культура и быт, обычаи и традиции, нравственные 

устои и ценности казахского народа. Глубоко изучена и выявлена роль тесной взаимосвязи казахского народа 
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с природой. Общественный деятель и этнограф Муса Шорманов внес огромный вклад в дело изучения и даль-
нейшего развития эстетики быта и человеческих отношений. Понятие и значение слов «бедный» и «богатый» 
классифицируются по понятиям эстетики быта и образа жизни. 

Ключевые слова: эстетика, быт, богатый, бедный, соцуим, экономика.
Abstract. The culture and everyday life, moral principles and values of  Kazakh people were thoroughly covered 

in this article. The role of the close relationship of the Kazakh people with nature has been thoroughly studied 
and identified. Public figure and ethnographer Musa Shormanov made a huge contribution to the study and further 
development of the aesthetics of everyday life and human relations. The concept and meaning of the words «poor» 
and «rich» are classified according to the concepts of aesthetics of everyday life and lifestyle.

 Keywords: esthetics, everyday life, culture, poor and rich, social and economics.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ – 
ӨМІР ҚАЖЕТТІЛІГІ

Н.Т. Утегенова

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе – балалардың 
жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен инклюзивті білім беру.

Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді: инклюзивтік білім беру де-
геніміз – барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім процесіне 
толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, бала-
ларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педаго-
гикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған 
тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.[1] 

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі 
оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да 
бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, 
сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеоло-
гиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын 
қалыптастырады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу құқықтары «Қазақстан Республикасының балалардың 
құқықтары туралы», «Білім беру туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік және медици-
налық-педагогикалық түзетуге ықпал ету туралы», «Қазақстан Республикасында кемтарларды әлеу-
меттік қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын-
да, Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген. Инклюзивті білім беру немесе «білім 
баршаға» бағдарламасы - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мек-
теп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілді. [2]

Инклюзивті білім беру дегеніміз – балалардың жынысына, жас ерекшеліктеріне, географи-
ялық тұратын жеріне, қимыл-қозғалыстық және ақыл-есінің жағдайына, әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына қарамастан, сапалы білім алу және өздерінің потенциалдық дамыту мүмкіндігіне ие болу.

Инклюзивті оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп 
өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді.

Инклюзивті оқыту - оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс - әрекетіне қатысуға 
мүмкіндік береді.

Инклюзивті оқыту - адамдармен қарым - қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік 
береді.

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері:
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықтала-

ды.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
3. Әрбір адам қарым - қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір - біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде жүзеге асады.
6. Барлық адамдар құрбы - құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді.
7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету - өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін жүзеге 

асыру.
8. Жан - жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. [3]
Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту бала-
лардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын 
өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді 
болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да өзгереді. Инклюзивті оқытуды 
ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады, өйткені 
олар бір - бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға үйренеді.
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Инклюзивтік білім беру – барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік 
бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді 
жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қа-
жеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қа-
жеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді 
оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.

Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi, яғни, зейiнi, есте 
сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. Осы себептерге байланысты психикасы 
дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу үлгерiмi төмен болады. Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгi 
жетi-сегiз жастан анық байқалады. Ата-аналары көмекші не арнайы мектептер мен мектеп-интер-
наттарға, психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері мен коррекциялық-түзету сыныптарына 
кемтар балаларын бергісі келмеген жағдайда жалпы білім алатын мектептерде ПМПК-ның ұсынысы 
бойынша жеңілдетілген бағдарламамен оқытуына толық құқылары бар. Жалпы білім беретін мек-
тептер мен балабақшалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген, яғни, баланың деңгейіне 
қарай жеңілдетілген бағдарламамен кемтар балаларды тәрбиелеуге және инклюзивті оқытуға дай-
ын болғандары жөн.  

Инклюзивті оқытуға жалпы мектептерде арнайы психологы, әлеуметтік мұғалімі, олигофрено 
мұғалімі, логопед мамандары жұмыс жасайды. Егер бала көмекші бағдарламаны толық игерген бол-
са, оған арнайы куәлік беріледі, ал игермесе, анықтама ғана алады. Егер ата-анасы баласын арнайы 
мектеп- интернатқа жібергісі келмесе, жергілікті жалпы мектепте мүмкіндігі шектеулі баланың мүм-
кіндігіне қарай, жеңілдетілген бағдарлама бойынша, инклюзивті оқытуға міндетті.

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі 
оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дис-
криминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен 
бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. 

Тәжірибе көрсеткеніндей, қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалады, өйт-
кені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклю-
зивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 
қалыптастырады. Инклюзивті оқыту – барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектеп-
те және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді; оқушылардың тең құқығын анықтайды 
және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік береді; адамдармен қарым-қатынасына қажетті қа-
білеттілікті дамытуға мүмкіндік береді.

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді ұйымдастыру мақсатында, типтік арнайы білім 
бағдарламасы жасалды. Онда балалардың мұқтаждықтары ескеріліп, білім алуларын қамтамасыз 
ететін жалпы білім үрдістері қарастырылған. Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажет-
тіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклю-
зивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажет-
тіліктері бар балалардың жағдайлары да өзгереді. Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған 
балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады. Өйткені, олар бір-бірімен қарым-қаты-
нас жасауға, танып-білуге, қабылдауға үйренеді. [4]

 Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын 
үш түрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік 
оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 
бағытындағы оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшелік-
терін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. Инклюзивті білім беру мәселесі 
шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру са-
ясатына осы бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы 
туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында» көрсетілді. [5]

Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 
жылға мына міндеттерді шешу көзделген:

-мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары жасалады;
- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту ережесі әзірле-

неді;
- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;
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-мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары әзірленеді.
Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде мүгедек балалар үшін көтер-

гіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы 
парталармен, үстелдермен және басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқылы 
«кедергісіз аймақтар» құруы жоспарланған. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқы-
туға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу міндеті (мектептерде педагог-дефек-
тологтардың, балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық 
және компенсаторлық құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке 
мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен қамтамасыз ету си-
яқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік 
қорғау, олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс 
орындарын құру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы.

Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту – оқушылардың тең құқығын анықтайды және 
ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүм-
кіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қа-
жеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады. 
Мұндай оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі 
формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. 

Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, 
жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы 
оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклю-
зивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ .

«Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені – батыр кісі де-
гені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі 
істе адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар – жүрек 
ісі» деген А. Құнанбаев.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ ЖИЗНИ
INCLUSIVE EDUCATION IS A NECESSITY OF LIFE

Аннотация. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы 
өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгер-
шілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толерант-
тылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ.

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, толеранттылық, қолжетімділік, қажеттілік, мүмкіндігі шектеулі, құқық.
Аннотация. Благодаря инклюзивному образованию дети с ограниченными возможностями поощряются к успеху 

в школе и имеют возможность жить лучше. Внедряя эту область в систему образования, мы можем обучать студентов 
нравственности, добру и милосердию. Кроме того, процесс инклюзивного образования станет началом обучения 
детей толерантности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантность, доступность, потребность, инвалидность, права.
Abstract. Thanks to inclusive education, children with limited opportunities are encouraged to succeed in school 

and have the opportunity to live better. Introducing this area into the education system, we can teach students morality, 
kindness and compassion. In addition, the process of inclusive education becomes the beginning of training children in 
tolerance.

Key words: inclusive education, tolerance, accessibility, need, disability, law.
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ 
ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
МУЗЫКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

Н.Е. Шматова 

Основные задачи уроков музыки в общеобразовательной школе, реализующей инклюзивные 
подходы к образованию  - привить школьникам интерес и любовь к музыкальному искусству, научить 
слушать, слышать и исполнять музыкальные произведения различных жанров, сформировать эсте-
тические критерии музыкальной культуры, создать условия для формирования личности ребенка с 
особыми образовательными потребностями [1].

Выполнить эти задачи при том, что на урок музыки в школе отводится лишь один час в неделю 
очень не просто. Поэтому музыкальное воспитание детей включает в себя не только уроки музыки 
в школе, но также и все формы внеклассной и внешкольной работы по музыкальному воспитанию. 
При этом, какие бы успехи ни радовали нас в различных формах внеклассного и внешкольного му-
зыкального воспитания, каких бы вершин не достигали отдельные детские исполнительские коллек-
тивы, фундаментом массовой музыкальной культуры остаётся общеобразовательная школа. 

В нашей общеобразовательной школе большое внимание уделяется созданию условий для по-
лучения качественного образования для всех детей, в том числе для детей с особыми образова-
тельными потребностями. Для того, что бы ребенок с особыми образовательными потребностями 
стал личностью и личностью творческой, востребованной и нужной обществу, на уроках и во внеу-
рочной деятельности необходима работа команды профессионалов, обеспечивающих коррекцию и 
развитие его высших психических функций, эмоционально-волевой, двигательной, социальной сфер. 
Немаловажное значение в этом процессе может сыграть музыкальное воспитание. Оказывая силь-
ное эмоциональное воздействие, музыка является одним из наиболее привлекательных видов де-
ятельности для ребенка с особыми образовательными потребностями, способствует развитию эсте-
тического восприятия, воспитанию чувств, а именно это делает человека человеком. Следовательно, 
очень важен правильный подбор педагогом музыкальных произведений для слушания и пения, а 
так же то, как он сможет пробудить у учащихся интерес, стимулировать активность, поможет детям с 
особыми образовательными потребностями, в развитии способностей, духовно-нравственном ста-
новлении личности.

В школе, где я работаю учителем музыки и музыкальным руководителем в течение 17 лет, ведется 
большая систематизированная работа по музыкальному воспитанию – как одному из направлений 
художественно-эстетического развития учащихся.  Начинается эта работа на уроках музыки и про-
должается на репетициях вокальной и хоровой студии, а так же при подготовке классных часов 
совместно с классными руководителями и внеклассных мероприятий. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 
музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 
для музыкальной деятельности. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс 
коррекционных задач, способствующих коррекции сфер личности ребёнка с особыми образователь-
ными потребностями, решающихся на уроках музыки и во внеурочной музыкальной деятельности:

• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;
• помочь самовыражению через занятия музыкальной деятельностью;
• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального на-

пряжения;
• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окру-

жающими.
• повышать культурный уровень учащихся;
• развивать художественный вкус детей;
• обогащать их музыкальный кругозор;
• создавать атмосферу творчества;
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• воспитывать чувство товарищества, коллективизма, взаимопомощи, ответственности за об-
щее дело, толерантности [1].

Исходя из целей, задач и принципов системы музыкального воспитания мною были созданы 
рабочие программы на основе Учебной программы основного образования, утверждённой Мини-
стерством образования и науки РК.

Рабочие программы основываются на применении  педагогической технологии Ж. А. Караева, ос-
нованной на принципах уровневой дифференциации. Это обусловлено не только веяниями време-
ни, когда возникает потребность в целостных знаниях о мире вещей и явлений, но и особенностями 
детей с особыми образовательными потребностями. Недостаточность интеллектуального развития 
детей затрудняет восприятие и анализ произведений, сопоставление музыкальных образов с обра-
зами реальной действительности. Восприятие музыки – важнейшая область музыкальной практики.  
Поэтому очень важно научить детей с особыми образовательными потребностями  внимательно 
слушать музыку, благодаря чему дети, активно приобщаются к музыкальной культуре и приобретают 
способность к художественному восприятию, постигают особенности музыкального искусства, раз-
вивают и совершенствуют процессы творческого (художественного) мышления и воображения, что 
оказывает огромное влияние на формирование личности человека [2].

Музыкальный образ труден для восприятия, т.к. лишен непосредственной живописи и конкретно-
го слова.  Он не передает точных понятий, не создает зрительно ощутимых картин, не пересказывает 
событий. Музыка не столько изображение предметного мира, сколько отображение человеческих 
чувств и мыслей. Поэтому восприятие слушателя достаточно часто нуждается в дополнительных 
«опорах», в роли которых могут выступать другие более доступные виды искусства. В связи с этим, 
очень важно на уроках и во внеклассной музыкальной деятельности, при прослушивании музыкаль-
ных произведений, знакомстве с новыми песнями опираться на имеющийся у школьников жизнен-
ный опыт (а это предметы и образы окружающего мира) и знания, полученные на других предметах. 
Таким образом, у учащихся, благодаря дифференциации   и интеграции содержания учебного про-
цесса, будет происходить формирование основных понятий. Но этого еще не достаточно для форми-
рования личности ребенка [3].

Мне очень близко понятие об уникальности личного опыта конкретного человека, несводимого к 
общим схемам.  Поэтому, очень важно научить детей выражать свое, личное отношение к звучащей 
музыке, учить ребенка объяснять, почему у него возникло то или иное мнение. Нередко случается, 
что ребенок, разобравшись с помощью учителя, меняет свое негативное, скорее всего, спонтанно 
возникшее суждение, на позитивное. А если не меняет, то учится объяснять и доказывать, почему 
он думает именно так. Это происходит благодаря беседе, в которой рассматриваются вопросы по 
содержанию музыки, по ее эмоциональному воздействию, не только конкретного ученика, а всего 
класса или всей вокальной или хоровой студии. Мы, рассматриваем это мнение как правильное, 
истинное. В ходе беседы, в которую обычно постепенно включаются все учащиеся, высказывая свои 
предположения по данному вопросу, мы стараемся разобраться, где истинное, а где ложное. Такие 
беседы на уроках музыки, репетициях являются самым важным фактором, оказывающим влияние 
на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями. Дети учатся вы-
сказывать свое мнение, а для этого нужна определенная смелость; учатся его отстаивать, т.е. брать 
ответственность за свои слова; учатся слушать и уважать мнение другого, т.е. толерантности; учатся 
анализировать информацию и делать выводы, т.е. рефлексии; учатся общению. Все эти качества, без-
условно, пригодятся воспитанникам в их дальнейшей жизни [4].

Беседовать о музыке и не только рекомендуется с детьми уже с первого класса. Спланировать, 
продумать все возможные вопросы при подготовке к уроку практически не возможно, поэтому нуж-
но быть готовым к совершенно неожиданным вопросам. Здесь важна импровизация на уроке педа-
гога и обучение детей импровизации.

Используемые приемы на уроках и во внеклассной работе помогают детям лучше понять, осоз-
нать, разобраться в звучащей музыке, полюбить ее. У детей возникает желание и потребность слу-
шать ее вновь и вновь, при этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная 
и необходимая ее часть. Постепенно дети начинают понимать, что слушать прекрасное, видеть пре-
красное, говорить о прекрасном – значит улучшаться!

Огромное влияние на формирование личности учащихся  оказывает подготовка и участие во 
внеклассных занятиях, которые в течение года проводят классные руководители. Тематика этих 
занятий разнообразна. Участие детей в совместной подготовке своего внеклассного мероприятия, 
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способствует созданию благоприятного психологического климата в классе, развитию творческих 
способностей учащихся, а главное формированию таких важных качеств личности как ответствен-
ность, взаимопомощь, толерантность, терпение. Наиболее полное раскрытие способностей челове-
ка возможно лишь в общественно значимой деятельности.  Благодаря участию в этой интересной 
деятельности, дети видят, что их выступления очень нравятся людям, их ждут, им рады. Кроме того, 
завязываются, развиваются, крепнут дружеские отношения, перерастающие в партнерство, между 
школой и другими школами-интернатами и социальными организациями, предприятиями города 
Караганды.

Такой положительный пример очень важен для детей с особыми образовательными потребно-
стями, благодаря ему происходит формирование очень важных качеств личности, таких как - само-
организация, дисциплина, взаимовыручка, ответственность за общее дело, приобретение бесценно-
го опыта коммуникативного общения со сверстниками из других школ, другими людьми. Выступая 
перед публикой, дети приобретают уверенность в себе, в своих силах. Таким образом, музыкальная 
деятельность в системе музыкального воспитания школы способствует формированию личности ре-
бенка с особыми образовательными потребностями, развитию человеческой индивидуальности, по-
могает ребенку понять этот мир во всем его многообразии связей и отношений, стать полноправным 
членом общества [5].
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

MUSICAL PEDAGOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Аннотация. Мақалада  сабақта және сыныптан тыс музыкалық іс-әрекет аясында оқушыларға білім бе-
руде инклюзивті тәсілдемені жүзеге асыру тәжірибесі ұсынылған.  Музыка сабақтарының негізгі міндеттері 
және олардың білім беру қажеттіліктері ерекше балалардың тұлғалық қалыптасуында атқаратын рөлі қара-
стырылған. Музыка пәні мұғалімінің күнделікті іс-тәжірибесінде жақсы қолданылатын музыкалық тәрбиенің 
тәсілдері баяндалған. 

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, ерекше білім беруді қажет ететін балалар, музыка сабақтары, музыка-
лық тәрбие, тұлғаның көркем-эстетикалық дамуы. 

Аннотация. В статье представлен опыт реализации инклюзивных подходов к образованию школьников в 
рамках урочной и внеклассной музыкальной деятельности. Рассмотрены основные задачи уроков музыки и 
их роль в становлении личности учащихся с особыми образовательными потребностями. Изложены приемы 
музыкального воспитания, хорошо зарекомендовавшие себя в ежедневной практике учителя музыки. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, уроки 
музыки, музыкальное воспитание,  художественно-эстетическое развитие личности. 

Abstract. This article presents the experience of implementing inclusive approaches to the education of 
students in the classroom and extracurricular music activities. The main objectives of music lessons and their role 
in the formation of the personality of students with special educational needs are considered. The methods of 
musical education are described, well-established in the daily practice of a music teacher.

Keywords: inclusive education, children with special educational needs, music lessons, music education, artistic 
and aesthetic development of personality.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА 
«МЕКТЕП - ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ» ЖҮЙЕСІНДЕ 
ФИЗИКА ПӘНІ БОЙЫНША 
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ

Ш.М. Шуиншина, Д.Е. Куатбаева

Елбасы Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10-қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдай-
ындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетілгендей, бүгінде 
әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік са-
лалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. 

Еліміздің мектептерінде жаңартылған білім беру мазмұнына ауысу қарқынды жүруде. Мектептің 
жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, үлгілік оқу жоспарлары, оқу бағдарла-
малары жасалып іске қосылды. Мектептегі орта білім берудің жаңартылған мазмұны педагогтерді 
даярлауды ұйымдастыруға, даярлық мазмұнына, технологиясына тиісті өзгерістер енгізуді талап 
етеді[1].

Орта білім беру жүйесінде жаңартылған мазмұнындағы жаратылыстану-ғылыми білімінің алды-
на қойылған міндеттерді табысты шешу үшін жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі физика 
пәні бойынша болашақ мұғалімдерді кәсіби қалыптастыру процесін жеделдетуге ықпал ететін негіз-
гі білім мен іскерлік, дағдыларды қалыптастыру қажет.

Мұғалімнің тиісті кәсіби-әдістемелік дайындығы туралы айтатын болсақ, мұғалім пәнді жалпы 
білім беретін мектеп сыныптарында оқу курстарының бөлімдерін терең және берік білуі ғана емес, 
сонымен қатар қандай бейінді сыныптарда жұмыс істейтініне (немесе жұмыс істеу мүмкіндігіне) 
қарамастан пәнді оқыту әдістемесін жеткілікті жоғары меңгеруі, пәнді оқытудың мазмұны мен әді-
стемелік ерекшеліктерін білуі тиіс [2].

Педагогикалық ЖОО-да болашақ мұғалімдерді физика пәні бойынша әдістемелік дайындау деп 
студенттердің жалпы орта білім беретін және кәсіптік мектептің дамып келе жатқан жүйесінде фи-
зиканы оқыту процесін жүзеге асырудың теориялық негіздерін, әдіснамалық білімдерді және кәсі-
би-практикалық тәсілдерін меңгеруін қамтамасыз ететін мақсатты түрде ұйымдастырылған жүйелі 
оқытуды айтамыз.

Физика пәні бойынша болашақ мұғалімдердің сапалы кәсіби-әдістемелік дайындықтары ең ал-
дымен сол мамандықтарға арналған білім беру бағдарламаларын сапалы құрастырумен, оның ішінде 
мамандық бойынша базалық және бейіндеуші пәндерін мектеп курсы мазмұнымен сабақтастықта 
таңдап алумен; пәндердің білім мазмұнын логикалық-пәндік, логикалық-дидактикалық, әдістемелік 
жағынан жоспарлаумен және жобалаумен; пәнді оқыту бойынша оқу-тәрбие процесін жаңартылған 
мазмұнға сәйкес ұйымдастырумен; сабақтардың тиімділігі мен нәтижелілігін арттырумен байланы-
сты болып табылады.

Жоғары оқу орындарында физика пәндері бойынша мұғалімдерді дайындаудың білім беру 
бағдарламаларының мазмұны мектептегі жаратылыстану-ғылыми біліммен сабақтастықта базалық 
және бейіндеуші пәндерін үздіксіз оқытуды іске асыруға бағытталғаны жөн, өйткені бір-бірімен бай-
ланысқан жаратылыстану-ғылыми пәндерді, оның ішінде әдістемелік пәндермен кіріктіріп оқыту бо-
лашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығының сапасын едәуір жақсартады[3].

Дегенмен, қазіргі уақытта педагогикалық кадрларды, атап айтқанда физика пәні бойынша 
мұғалімдерді даярлаумен айналысатын университеттер мен педагогикалық оқу орындарының білім 
беру бағдарламаларын талдаулар нәтижесі көрсеткендей арнайы физика пәнінің мазмұнын қамти-
тын пәндердің аздығы және олардың пәнді оқыту әдістемесімен әлсіз байланысқандығы анықталды. 

Енді республикамыздың кейбір педагогикалық жоғары оқу орындарында «6В015 Физика пәні 
бойынша мұғалімдерді дайындау» бағытындағы «Физика» мамандығының модульдік білім беру 
бағдарламалары мен оқу жоспарларына жасалған талдаулар нәтижелерін көрсетейік.

Жоғары оқу орындарының осы мамандық бойынша модульдік білім беру бағдарламалары ҚР 
Білім және ғылым министрлігі Жоғары білім беруді басқарудың ортақ жүйесіндегі (esuv.platonus.kz) 
білім беру бағдарламаларының реестрінен алынды.

«Физика» ғылым саласы бойынша жалпы сайтта орналастырылған 55 оқу бағдарламаларының 



294

18-і салалас екі пәннен сабақ бере алатын маман дайындауға бағытталған болса, 24-і инженер-
лік-техникалық сала мамандарын дайындауға арналған. Соның ішіндегі «6В015 – Жаратылыста-
ну-ғылыми пәндер (физика) бойынша мұғалімдерді дайындау» бойынша 10 білім беру бағдарлама-
лары мазмұнын зерделедік[4].

Білім беру бағдарламаларының мектептің физика курсының жаңартылған оқу бағдарламасымен 
сабақтастығы және сәйкестігіне тоқталайық.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «6В015  – Педагогикалық пәндер 
(физика) бойынша мұғалімдерді дайындау» білім беру бағдарламасының оқу жоспарын талдау нәти-
жесінде базалық және кәсіптендіру пәндерінің ішінен 49 пәннен 19 пәннің мектеп физика курсы 
мазмұнымен сабақтастық байланысы бар екендігі анықталды, яғни 32 % құрайды.

Мектептің физика курсының бөлімдерін оқыту үшін ЖОО физика пәнінің мұғалімдерін даяр-
лауға арналған білім беру бағдарламасында «Механика», «Классикалық механика», «Молекулалық 
физика», «Электр және магнетизм», «Электродинамика», «Статистикалық физика», «Оптика», «Атом, 
атом ядросы және қатты дене физикасы», «Кванттық механика», «Астрономия» пәндері енгізілген. 
Нанотехнологиялар бөлек пән ретінде қарастырылмаған, бірақ басқа пәндердің мазмұндық сипат-
тамасында көрсетіледі. Бағдарлама мектептің физика курсының мазмұнын толық қамтиды. 

Мектептің оқу бағдарламаларында компьютерлік модельдеу, виртуалды эксперименттерді жүргі-
зу, сандық ресурстардың базасында виртуалдық зертхана жұмыстары барын ескерсек, бағдарламада 
берілген «Мектептегі эксперимент техникасы», «Физиканы оқыту әдістемесі», «Есеп шығарудың әді-
стемелік негіздері», «Білім берудегі робототехника және мехатроника», «Программалау» пәндерінің 
оқытылуы болашақ педагог мамандардың қажетті білімдерін толықтырады.   

Физиканы оқыту математика пәнімен тығыз байланысты болғандықтан білім беру бағдарламала-
рына «Ықтималдық теориясы және математикалық статистика», «Математикалық анализ», «Аналити-
калық геометрия және сызықтық алгебра» пәндері қосылған.  

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті «6В015 – Педагогикалық пәндер (физика) 
бойынша мұғалімдерді дайындау» білім беру бағдарламасының оқу жоспарын талдау нәтижесінде 
базалық және кәсіптендіру пәндерінің ішінен 43 пәннен 21 пәннің мектеп физика курсы мазмұ-
нымен сабақтастық байланысы бар екендігі анықталды, яғни 48 % құрайды.

Мектептің физика курсының бөлімдерін оқыту үшін ЖОО физика пәнінің мұғалімдерін даярла-
уға арналған білім беру бағдарламасында «Механика», «Молекулалық физика», «Электр және магне-
тизм», «Электродинамика және САТ», «Оптика», «Атом, атом ядросы және қатты дене физикасы», 
«Кванттық механика», «Астрономия» пәндері енгізілген. Бұл болашақ педагог мамандардың өз пәнін 
жетік меңгеруіне қажетті теориялық курстар. Қазіргі жоғарғы технологияларға негізделген жаңа ин-
новацияларды білім жүйесіне сенімді енгізу үшін студенттердің физиканың теориялық мазмұнын 
жеткілікті меңгеруі аса маңызды. Себебі, қазіргі жаңартылған білім мазмұнының оқу бағдарлама-
ларында компьютерлік модельдеу, виртуалды эксперименттерді жүргізу, сандық ресурстардың ба-
засында виртуалдық зертхана жұмыстары қарастырылған. Мұғалімдер сабағына оқулықтан бөлек 
электрондық оқулықтар мен ресурстарды қолданады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының мақ-
саттары білім алушылардың зерттеушілік ізденістерін талап етеді. 

ЖОО білім беру бағдарламасында «Мектептегі эксперимент техникасы», «Физиканы оқыту әді-
стемесі», «Есеп шығарудың әдістемелік негіздері», «Физиканың компьютерлік әдістері» пәндерінің 
оқытылуы айтылып отырған мектеп мұғаліміне қойылатын талаптарға сәйкес болашақ педагог ма-
мандардың құзіреттілігін қалыптастыратыны сөзсіз. 

Сонымен қатар, физика пәнін оқытуда балалардың есеп шығару дағдысын қалыптастыру 
мұғалімнің математикалық ойлауы мен қажетті білім-біліктілігіне тікелей байланысты. Мысалы, 
«Электромагниттік индукция», «Электромагниттік тербелістер мен толқындар» тақырыптарын түсін-
діріп, сабақта оқушымен бұл тақырыпта еркін әңгіме өрбіту үшін мұғалімнің математикадан «Туын-
ды», «Дифференциалдық теңдеулерді шешу», «Дәрежелі функциялардың графиктері» тарауларынан 
жеткілікті білімі болуы тиіс. Сондықтан білім беру бағдарламаларына «Теориялық физиканың ма-
тематикалық аппараты», «Математикалық анализ», «Аналитикалық геометрия және сызықтық алге-
бра» пәндерінің қосылуы  бұл қажеттілікті қанағаттандырады.

Қазіргі мектепің оқу бағдарламаларының мазмұны нақты оқу мақсаттарының негізінде құрылға-
ны базалық пәндер мен бейіндеуші пәндердің берілуінде ескерілмеген.

Жоғарғы оқу орнын бітіріп, мектепке келетін педагог маман оқушыларға физиканы өмірмен 
тығыз байланыста үйретіп, алған білімдерін қазіргі әлемнің адам баласына қоятын талаптарына 
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сәйкес стандартты емес жағдайларда тиімді қолдана алуға үйретуге дайын болуы қажет. Дегенмен, 
«Физиканы оқытудағы инновациялық технологиялар», «Критериалды бағалау технологиясы» пән-
дерінің мазмұны жаңартылған білім беру бағдарламаларының ЖОО деңгейіне әлі де толық жетпе-
генін көрсетеді.

Білім беру бағдарламаларында жаңартылған орта білім беру мазмұнын оқыту үшін  Ы. Алтынса-
рин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты  «Білім берудегі инновациялар» пәнін 
енгізген. Бұған қоса, осы пәннің мазмұнына жалпы теориялық ақпарат қана салынған және оның 
физика пәнінің берілуімен ешқандай байланысы жоқ. 

Сонымен қатар, жалпы қарастырылған білім беру бағдарламаларында «Педагогикалық маман-
дыққа кіріспе», «Жас ерекшелігінің физиологиясы және қауіпсіздік негіздері», «Педагогика», «Педа-
гогикалық психология», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі», «Мектептегі физика курсы», 
«Мектептегі физикалық эксперименттің әдістері мен техникасы», «Мектептегі зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастырудың әдістері», «Мектептің физика курсы бойынша өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру-
дың әдістері», «Физиканы оқыту әдістемесі», «Инклюзивті білім беруде физиканы оқытудың әдісте-
месі», «Педагогикалық шеберлік негіздері» пәндері енгізілген.

Бұлардың білім мазмұндарының сипаттамаларында жалпы орта білім беру жүйесіне енгізілген 
жаңартылған білім беру мазмұнын оқытудың ерекшеліктері қамтылмағаны айқындалды.

Заманауи мұғалім бұрынғыдай білімді беруші транслятор емес, білім алушылардың өзіндік бел-
сенді танымдық іс-әрекетін ұйымдастырушы, кеңес беруші және көмекші. Сондықтан, осы тұрғыдан 
қайта қарап, педагогикалық мамандықтардың білім беру бағдарламаларын жетілдіру ұсынылады.

Сонымен, республиканың педагогикалық жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларын 
талдау барысында қолданыстағы білім беру бағдарламаларында орта білім берудің жаңартылған оқу 
бағдарламаларының мазмұны толығымен ескерілмегені анықталды. Жалпы орта және жоғары білім 
беру бағдарламалары мазмұнында мұғалімдерді даярлау бойынша сабақтастықтың болмауы жалпы 
білім беру жүйесі ретінде көрініс табатын проблемаларды тудырады. Сондай-ақ білім беру бағдар-
ламасында бар пәндер мектептегі білім мазмұнымен нашар байланыстырылған. Біздің пікіріміз-
ше, педагогикалық жоғары оқу орындарының төменгі курстарындағы оқу жоспарлары пәндерінің 
базалық және бейіндеуші циклдері физика пәнінің білім беру мазмұнын іске асыруға бағытталуы 
тиіс, сондықтан студенттердің мектеп курсы бойынша өздерінің базалық білімдерін жоғары сапалы 
деңгейде түзету және жалпылау мүмкіндігі болуы керек деп есептейміз.

««6В015 Физика пәні бойынша мұғалімдерді дайындау» бағытындағы білім беру бағдарламасы-
ның мазмұнындағы сабақтастықты жетілдіру мақсатында келесідей ұсыныстарды келтіреміз:

1) Базалық және бейіндеуші пәндер цикліндегі пәндер аясында 1 курстан бастап мектеп курсы 
мазмұнын тереңірек үздіксіз оқытуды қамтамасыз ету және олардың білім мазмұнын кәсіби-педа-
гогикалық бағытты жүзеге асыратындай құрастыру;

2) Базалық және бейіндеуші пәндер цикліндегі әдістемелік пәндер атауын бір жүйеге келтіру 
және олардың мектеп пәндерінің жаңартылған білім мазмұнымен байланысы мен сәйкестігін орна-
ту;

3) Жалпы білім беретін және іргелі пәндердің білім мазмұнын жүйелегенде мектеп курсының 
мазмұндық бөлімдерімен байланысын, әдістемелік пәндермен кіріктірілуін сақтау.
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CONTINUITY OF EDUCATION CONTENT ON THE SUBJECT OF PHYSICS IN THE “SCHOOL-UNIVERSITY” SYSTEM 
WITHIN THE FRAMEWORK OF UPDATING THE EDUCATION CONTENT
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Аннотация. Мақалада жоғары оқу орындарында физика пәні бойынша мұғалімдерді дайындайтын білім 
беру бағдарламаларының мазмұнының мектептің жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
мазмұнымен сабақтастығы қарастырған.

Түйін сөздер: жалпы орта білім беру, жоғары білім беру, білім беру  бағдарламасы, физика пәні, сабақтас- 
тық.

Аннотация. В статье рассматривается преемственность содержания образовательных программ по подго-
товке учителей по физике в высших учебных заведениях с содержанием типовой учебной программы обнов-
ленного содержания школы.

Ключевые слова: общее среднее образование, высшее образование, образовательная программа, физика, 
преемственность.

Abstract. The article considers the continuity of the content of educational programs for training teachers in 
physics in higher education institutions with the content of the standard curriculum of the updated school content.

Key words: general secondary education, higher education, educational program, physics, continuity.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
ВЫСОКОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С.Г. Апачинская, Б.Б. Жумукбаева, О.С. Щербакова

Сегодня, как никогда прежде, в обществе утверждается политика упразднения границ и устра-
нения барьеров, разделяющих людей, ограничивающих их образовательные права в силу состояния 
здоровья или возраста. На современном этапе остро ощущается потребность в том, чтобы помочь 
таким людям полноценно включиться в жизнь общества, что предполагает реализацию права на 
доступное и непрерывное образование, совершенствование и создание специализированных об-
разовательных структур, технологий обучения. Особая роль в социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья отводится системе непрерывного образования.

Общество, неспособное удовлетворить нужды и потребности всех своих граждан, не может 
считаться цивилизованным. В послании Первого Президента Н.А. Назарбаева «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отмечается необходимость усиле-
ния внимания нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать 
«безбарьерной» зоной. [1]

Решить поставленную задачу призвано инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – это естественный и вполне логичный этап в развитии системы на-

шего образования, признающий, что каждый человек индивидуум, и потому инклюзивное образова-
ние стремится разработать методы и подходы к преподаванию и обучению, которые будут гибкими и 
практическими для удовлетворения различных потребностей в обучении детей, с эмоциональными, 
физическими и интеллектуальными особенностями в развитии.

При инклюзивном образовании ребенку не просто предоставляется право посещать обычную 
школу, но для этого создается необходимая адаптированная образовательная среда и оказываются 
поддерживающие услуги. Полное включение означает, что все ученики независимо от вида, тяжести 
и характера нарушения развития обучаются в общеобразовательном классе, получая, если требует-
ся, дополнительные услуги, извлекая пользу из совместного обучения со здоровыми сверстниками. 
Инклюзивное образование носит стратегический, характер, затрагивающий всю систему образова-
ния, а не ее отдельные элементы на уровне учреждений, где вводится инклюзия. При инклюзии в 
обычных школах меняется отношение к детям с ограниченными возможностями. Идеология образо-
вания смещается в сторону гуманизации учебного процесса и усиления воспитательной направлен-
ности обучения для всех его участников.

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РК регулируется Конституцией 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», 
«Об образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О 
специальных социальных услугах».

В настоящее время в Республике насчитывается 138513 детей с особыми образовательными 
потребностями. Из них детей школьного возраста – 93740; детей дошкольного возраста – 44773. [2]

Дети являются равноправными членами общества, в котором мы живём. Это значит, что педаго-
гам, психологам, дефектологам, логопедам и врачам нужно вести целенаправленную работу, чтобы 
каждый ребёнок почувствовал уверенность в своих возможностях. 

Для успешной коррекции и социализации детей с особыми образовательными потребностями 
необходимо создать такие условия, в которых возможна реализация непрерывного инклюзивного 
образования по типу детский сад – школа – организации профессионального обучения. 

Сегодня инклюзивным дошкольным образованием охвачены такие категории детей с особы-
ми образовательными потребностями, как дети с умственной отсталостью, задержкой психического 
развития, нарушениями слуха и зрения. Но количество детских садов, имеющих инклюзивные груп-
пы, очень мало. Следует отметить, что результатами инклюзивного дошкольного воспитания являют-
ся: повышение толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями, социальная 
адаптация детей с особыми образовательными потребностями, их ранняя поддержка и коррекция 
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недостатков.
Школьное инклюзивное образование имеет гораздо большую правовую и финансовую базу. 

Согласно Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 
годы было запланировано увеличить до 70 % долю школ, создавших условия для инклюзивного 
образования, от их общего количества. [3] По словам министра образования и науки Республики 
Казахстан Асхата Аймагамбетова «…на текущий момент для реализации прав детей с особыми обра-
зовательными потребностями школьного возраста в 60% школ созданы условия для инклюзивного 
образования. Но этого тоже недостаточно. Если качественно рассмотреть эти 60%, то там проблем 
тоже предостаточно». [4]

Развитие системы инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений Го-
сударственной программы развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Права, 
гарантии детей на получение равных прав к качественному образованию закреплены законодатель-
ством Республики Казахстан. В Госпрограмме развития образования на 2020-2025 годы намечена 
реализация непрерывного инклюзивного образования:

- во-первых, через сохранение и расширение сети специальных организаций образования, ка-
бинетов коррекции и инклюзивного образования, специальных детских садов и школ, консультаци-
онных пунктов для родителей;

- во-вторых, создание специальных условий в детских садах и общеобразовательных школах;
- в-третьих, организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, ко-

торые не могут посещать организации образования и обучаются на дому по индивидуальной про-
грамме.

В «Государственной программе развития образования» предусмотрены меры по сохранению 
специального и развитию системы инклюзивного образования. 

На данный момент в Республике Казахстан функционирует 39 специализированных детских са-
дов, а также 315 специальных групп, где образование и воспитание получают около 15 тысяч детей 
дошкольного возраста, функционирует 106 специальных школ и 1219 специальных классов при об-
щеобразовательных школах, где обучаются около 25 тысяч детей. Коррекционно-педагогическую 
поддержку детям с особыми образовательными потребностями оказывают 17 реабилитационных 
центров, функционируют 133 кабинета психолого-педагогической коррекции, 558 логопедических 
пунктов при школах. [5]

В Республике Казахстан решается проблема реализации непрерывного инклюзивного образо-
вания через разработку научно-обоснованной, комплексной системы коррекционного педагогиче-
ского сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в условиях 
инклюзии и отражающей тенденции специального образования в РК.

Третью ступень непрерывного инклюзивного образования составляют профессиональные орга-
низации образования. В нашей республике распространена практика подготовки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в средних специальных образовательных учреждениях. Подготовку 
кадров из числа лиц с ограниченными возможностями ведут 178 колледжей. Контингент данной 
категории студентов составляет около 3 тысяч человек.

Огромный потенциал в плане реализации реабилитационных возможностей молодых людей с 
особыми образовательными потребностями принадлежит высшему образованию. Преимуществами 
высшего образования для лиц, имеющих проблемы со здоровьем, является широкий выбор профес-
сий и специальностей, высокий уровень профессиональной подготовки и конкурентоспособности 
выпускников. Кроме всего прочего, учеба в университете расширяет кругозор, развиваются интел-
лектуальные способности, формируются навыки социальной ориентации и общения. В результате 
трудовая деятельность в качестве дипломированного специалиста дает возможность людям с огра-
ниченными физическими возможностями самореализоваться в жизни, преодолеть социальную обо-
собленность, интегрироваться в коллектив, в общество.

Дети с особыми образовательными потребностями являются уникальным источником, можно 
сказать генератором нестандартного, полезного критического мышления, причиной тому является 
отсутствие навязывания мнения, авторитарного подхода, мнения масс, свежий ум, незагруженный 
однотипно усложняющимися знаниями.

На сегодняшний момент можно сказать, что в направлении реализации программы инклюзивно-
го образования сделано немало, тем не менее нельзя останавливаться на достигнутом. Число детей с 
особыми образовательными потребностями неуклонно растёт, но не хватает специальных педагогов, 
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тьюторов, у учителей отсутствует навык работы в инклюзии. Пока ещё не созданы все условия для 
полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество, в связи 
с чем продолжается традиция надомного обучения или сегрегации и стигматизации с обучением 
в специальных коррекционных школах. Следует разработать вариативный учебно-методический 
аппарат, предназначенный для обучения особых детей (разнообразные учебники, учебные планы, 
вариативные программы, методические материалы), а также наладить систему подготовки и пере-
подготовки кадров для инклюзивного образования — новой формации педагога, владеющего необ-
ходимыми компетенциями в области специальной педагогики и психологии, оpиентированного на 
образовательные потребности разных детей и их индивидуальные особенности. [6] Идея инклюзив-
ного образования может занять свое место в образовательном процессе только в том случае, если 
она станет составной частью профессионального мышления педагогов. 

Таким образом, в заключении, можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование - это 
сложный непрерывный процесс, требующий создания, специальных социально - образовательных 
условий, позволяющих осуществить на практике определённый системный подход по включению 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательную среду. Бывший Генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО. Федерико Майор отмечал: «В наших полных различиях в мире не лица с ограни-
ченными возможностями, а общество по большому счету нуждается в специальном обучении для 
того, чтобы стать подлинным обществом для всех».
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ҮЗДІКСІЗ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖОҒАРЫ ИНКЛЮЗИВТІ МӘДЕНИЕТТІ ҚОҒАМ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
ШАРТЫ РЕТІНДЕ 

CONTINUOUS INCLUSIVE EDUCATION AS A CONDITION FOR FORMING A HIGH INCLUSIVE CULTURE SOCIETY

Аннотация. Баяндама тақырыбы ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды үздіксіз инклюзивті 
білім беруге - оқытуға арналған.Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру мәселесі бүкіл әлемде өзекті болып отыр. 
Қазақстанда да бұл құбылыс назардан тыс қалмаған. Аталмыш мәселе ерекше назарды талап етеді, себебі әр 
жыл сайын туа біткен және дамуында жетіспеушіліктері бар балалардың саны артып келеді. 

Түйін сөздер: үздіксіз инклюзивті білім беру, балалар, ерекше білім беру қажеттіліктері.
Аннотация. Тема доклада посвящена непрерывному инклюзивному образованию – обучению детей с осо-

быми образовательными потребностями. На сегодня проблема инклюзивного образования актуальна во всем 
мире. В Казахстане это явление также не оставлено без внимания. Данная проблема требует к себе особого 
внимания, поскольку количество детей с врожденными и приобретенными пороками развития с каждым го-
дом растет.

Ключевые слова: непрерывное инклюзивное образование, дети, особые образовательные потребности.
Abstract. The topic of the report is dedicated to continuing inclusive education - teaching children with 

special educational needs. Today, the problem of inclusive education is relevant worldwide. In Kazakhstan, this 
phenomenon is also not disregarded. This problem requires special attention, since the number of children with 
congenital and acquired malformations is growing every year.

Key words: continuing inclusive education, children, special educational needs.
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