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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Жоғары оқу орнында физика курсын техникалық 

мамандықтарға оқыту әдістемесі. 

Зерттеудің мақсаты: жоғары оқу орнында физика курсын техникалық 

мамандықтарға оқыту әдістемесін жасау және оны теориялық негіздеу. 

Зерттеудің міндеттері: 

- техникалық мамандықтарға физика курсын оқытудың қазіргі жағдайын 

анықтау; 

- техникалық мамандықтарға арналған физика курсының құрылымы мен 

мазмұндық ерекшеліктерін айқындау және физика курсын оқытудың 

әдістемелік мәселелерін зерделеу; 

- техникалық мамандықтарға физика курсын оқыту процесінде 

инновациялық технологияларды жүзеге асыру әдістемесін жасау және оны 

тәжірибе жүзінде тексеру. 

Зерттеу әдістері: 

- білім берудегі жаңа әдістер мен тәсілдерді анықтау мақсатында 

қазақстандық білім беру жүйесін модернизациялауға қатысты ҚР БжҒМ 

нормативтік құжаттарын және зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми 

әдебиеттерді талдау; 

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен зерттеулерді, жоғары оқу 

орындарының техникалық мамандықтарына арналған білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын талдау және жүйелеу; 

- педагогикалық эксперимент нәтижелерін сандық бағалаудың 

математикалық статистика әдістері. 

Қорғауға ұсынылатын диссертацияның негізгі қағидалары: 

1. Техникалық мамандықтарға арналған физика курсының құрылымы мен 

мазмұны, оның «мектеп – жоғары оқу орны» жүйесінде іргелі және бейіндеуші 

пәндердің мазмұнымен сабақтастығы. 

2. Техникалық мамандықтарда оқитын студенттердің физикадан пәндік 

білімдерін, біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқу іс-

әрекеттерін ұйымдастыру тәсілдері. 

3. Техникалық мамандықтарда оқитын студенттердің кәсіби дайындық 

деңгейін көтеруге ықпал ететін физика курсын оқытуда жобалық және 

транспәндік оқыту технологияларын жүзеге асыру әдістемесі. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

- техникалық мамандықтарға арналған физика курсының құрылымы мен 

мазмұндық ерекшеліктері, орта мектеп пен жоғары оқу орнында физика 

курсын оқытудағы сабақтастық айқындалды; 



- техникалық мамандықтарға физика курсын оқытуда студенттердің оқу 

іс-әрекеттерін ұйымдастыру тәсілдері, дәстүрлі емес дәрістер мен өзіндік 

жұмыс түрлері, студенттердің білімін бақылау жұмыстары анықталды; 

- техникалық мамандықтарға физика курсын оқытудың әдістемелік 

жүйесі, яғни оқытудың мақсаты, білім мазмұны мен оқу процесінде жобалық 

және транспәндік оқыту технологияларын жүзеге асыру әдістемесі жасалынды. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы: 

Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі зерттеу мәселесіне қатысты ғылыми 

еңбектерге және ҚР БжҒМ бекіткен нормативтік құжаттарға талдау жасау және 

оларды жүйеге келтіру барысында техникалық мамандықтарға арналған 

физика курсының құрылымы мен мазмұндық ерекшеліктері, орта мектеп пен 

жоғары оқу орнында физика курсын оқытудағы сабақтастықтың 

айқындалуымен дәлелденеді. 

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі 6В07104-«Аспап жасау» 

мамандығына арналған «Физика 1» және «Физика 2» курстарына арналған 

дидактикалық контенттің әзірленуімен негізделеді. Дидактикалық контент 

авторлық видеодәрістермен, мамандықтың кәсіби ерекшелігі ескеріліп 

дайындалған тәжірибелік және студенттің өзіндік жұмыстарына арналған 

тапсырмаларымен, тест сұрақтарымен қамтылған. 6В07104-«Аспап жасау» 

мамандығына оқылатын «Физика 2» курсы және бейіндеуші пән бойынша 

пәндік білімдердің сабақтастығын жүзеге асыру үшін «Ақпараттық-өлшеуіштік 

технологиялар негіздері» атты оқу құралы әзірленді. Сабақтастық принципі 

техникалық мамандықтарға физика курсын кәсіби бағыттап оқытудың 

әдістемелік жүйесін жобалауда дидактикалық фактор ретінде жүзеге 

асырылды.  

Үшінші ғылыми нәтиженің негізділігі жоғары оқу орнында физика курсын 

техникалық мамандықтарға оқытудың әдістемелік жүйесінің, яғни физика 

курсын оқытуда жобалық және транспәндік оқыту технологияларын жүзеге 

асыру әдістемесін жасаумен және оның тәжірибеде іске асырылуымен 

дәлелденеді. Құрастырылған әдістемелік жүйе студенттерде физика және 

бейіндеуші пәндерді игеруге деген ынталарын күшейтуге, пәндер бойынша 

білім деңгейлерінің артуына ықпал ететін практикалық негіз ретінде 

анықталынған. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: 

Зерттеудің басты идеясы қазақстандық білім беру жүйесін дамытуға, 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың сапасын арттыруға байланысты 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан 

Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары», Білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы, «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрі бекіткен Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және басқа да мемлекеттік 



нормативтік-құқықтық құжаттарда көрсетілген басымдықтар мен міндеттерді 

шешуге бағытталған талаптарға сәйкес келеді. 
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