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Түсінік хат 
«Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері» оқу пəні 

6М010200- Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығы үшін 
болашақ педагогика магистрлерінің теориялық дайындығының негізін 
құрайтын базалық бейінді пəн болып табылады. 

«Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері» оқу 
пəніндебастауыш білімнің жаңа мазмұнының қазіргі мəселелерін, күрделі 
ұйымдастырылатын мəдени-əлеуметтік құбылыс ретінде білім беру туралы 
ғылыми түсініктерін қалыптастыру көзделеді.  

«Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері»  пəні білім 
беруді басқару жəне оның даму бағыттарын көре білуге, педагогика 
ғылымының өзекті мəселелеріне талдау жасау дағдысын,  оқу  мазмұнын іске 
асыратын технологияларды, жаңа педагогикалық шындықты құрастыру 
тəсілдерін,болашақ магистрлерге педагогика ғылымы мен білімінің 
теориялық негіздерін меңгеруге, бастауышта білім беретін педагогтың кəсіби 
педагогикалық мəдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Студенттердің  бакалавриат  деңгейінде  алған  бастауыш  мектептің 
жеке пəндерді оқыту əдістемесі мен педагогиканың базалық біліміне сүйеніп, 
оқытылатын  магистранттарға арналған пəн, бастауыш білім беру аясындағы  
қазіргі  ғылым  мəселелерін  қарастырады.   

Бұл пəн магистранттардың терең  кəсіби құзыреттіліктерін  
педагогикалық құбылыстарға  ғылыми тұрғыда ізденіске, тұтас 
педагогикалық үдерістің заңдылықтарын түсінуге жəне педагогикалық 
шығармашылыққа, қазіргі педагогикадағы білім мен ғылымның өзекті 
мəселелері туралы негізгі түсініктерін, оқыту технологиялары мен жаңа оқу 
мазмұнын тəжірибеде жүзеге асыра білу қабілеттерін қалыптастырады. 

Пəннің мақсаты: болашақ магистрлердің  логикалық ойлауын, 
гуманитарлық білімінің бір бөлігі ретінде  педагогика ғылымының өзекті 
мəселелері туралы түсініктерін, олардың кəсіби қызметінің құнды негіздерін, 
ғылыми-зерттеу менбастауыш білім беру міндеттерін шешуге дайындығын 
қалыптастыру. 
Пəннің міндеттері: 
- магистранттарды ғылым мен бастауыш білімнің жəне негізгі даму 
мəселелері жəне қазіргі жағдайымен таныстыру; 
- бастауыш білімнің жаңа мазмұнының қазіргі жағдайы, келешегі мен даму 
тенденциялары, ерекшеліктері жəне тұжырымдамалық негіздерін меңгеру;  
- қазіргі ғылымның өзекті мəселелеріне талдау жасау жəне жаңа 
педагогикалық шындықты жобалау; 
- қазіргі білім беру үдерісіне ғылым жетістіктерін бейімдеуге арналған 
педагогикалық құралдарды игеру. 

Пəннің объектісі:«Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі 
мəселелері» -  Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандартының талаптарына сəйкес 6М010200 – Бастауыш оқыту 
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педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша  жоғары білімнен кейінгі 
кəсіби білім берудің компоненті ретінде берілетін педагогикалық білім. 

Курстың пəні – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартының талаптарына сəйкес 6М010200 – Бастауыш оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша  педагогика 
ғылымдарының болашақ магистрлерінің кəсіби құзыреттіліктерін 
қалыптастыру үдерісі.   

Пəнге 2 кредит бөлінген:дəрістік сабақтарға 15 сағат, семинар 
сабақтарына 15 сағат, МОӨЖ-ына 30 сағат, МӨЖ-ына 30 сағат. 

Пəнді оқып-үйренудің негізгі əдістері мен формалары: инновациялық 
технологиялар қолданудың негізінде дəрістік сабақтар, интербелсенді оқыту 
əдістеріне негізделген семинар сабақтары, магистранттардың өзіндік 
жұмыстары, магистрант портфолиосын дайындау. 

Пəннің пререквизиттері мен постреквизиттері : 
Бұл курсты оқыту білім алушылардың психологиялық-педагогикалық 

пəндер блогын, яғни «Психология», «Педагогика», «Педагогикалық 
зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» пəндерін оқып-игеру барысында 
алған білімдеріне сүйену арқылы жүзеге асырылады. Курс «Болашақ 
бастауыш сынып мұғалімдерін кəсіби іс-əрекетке дайындау», «Жеке 
əдістемелік пəндердің ғылыми-теориялық негіздері» сияқты пəндерді оқып-
үйренумен байланысты. 

Пəнді оқып-игеру нəтижесінде магистранттарда мынадай 
құзыреттіліктер қалыптастырылады: 
-  педагогика ғылымы мен білімінің қазіргі парадигмалары туралы түсінігі; 
- педагогика ғылымы мен бастауыш білімнің қазіргі даму бағыттары туралы 
түсінігі; 
- педагогика ғылымының іргелі ережелерін түсініп, негізгі теориялары мен 
тұжырымдамаларын біледі; 
- бастауыш мектептегі білім, тəрбие, дамудың теориялық-əдіснамалық 
негіздерін біледі; 
- ғылыми-зерттеу бағыттарының келешегін айқындау, білім мен қазіргі 
ғылымның тенденцияларын талдайды; 
- инновациялық технологиялар мен оқытудың интербелсенді əдістерін 
шығармашылықпен қолданады; 
- ғылыми педагогикның əдіснамасы мен теориялық негіздерін жəне əртүрлі 
өзгермелі педагогикалық əрекетте оның ұстанымдарын қолдана алады; 
- педагогикалық зерттеулердің нəтижелері мен əдістемелік бағалау  үдерісін 
жəне əдіснамасын біледі. 
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Негізгі бөлім 
 

1- бөлім. «Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері» оқу 
пəні ретінде 

1- тақырып. Пəнінің объектісі, пəні, міндеттері жəне əдістері. 
2- тақырып. Курстың басқа оқу пəндерімен (философиямен, психологиямен, 
əлеуметтанумен жəне т.б.) байланысы. 

 
2-Бөлім. Педагогика ғылымының қазіргі мəселелері. 

1- тақырып. Педагогика ғылымының қазіргі жіктемесі. 
2- тақырып. Қазіргі заманғы педагогиканың əдіснамасы 
3- тақырып. Педагогика ғылымы дамуының жаңа тұжырымдамалық 
идеялары мен бағыттары. 
4- тақырып. Ғылыми парадигмалар жүйесі ғылым дамуының заңы ретінде. 
Ғылымның жүйецентристік жəне антропоцентристік парадигмалары. 
 

3-Бөлім. Бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері. 
1- тақырып. Бастауыш оқыту педагогикасы саласында ғылыми білім алудың 
заманауи тəсілдері. 
2- тақырып. Білім берудегі инновациялар, жобалар жəне олардың тиімділігін 
бағалау критерийлері. 
3- тақырып. Бастауыш білім берудегі мониторинг ғылыми жəне тəжірибелік 
мəселе ретінде. Бастауыш білім берудің сапасын бағалаудың халықаралық 
жүйелері. 
4- тақырып. Отандық бастауыш білім беру жүйесінің əлемдік білім беру 
кеңістігіне кірігуі. Бастауыш білім берудің даму жолдарын жобалау. 
5- тақырып. Оқыту нəтижелерін анықтауға, білім мазмұнын 
құрастыруға,білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға қатысты 
амалдар.  
 

4  -  бөлімБастауыш білім берудегі инновациялық технологиялар 
1- тақырып. Бастауыш мектепте оқытудың педагогикалық технологияларын 
пайдалану.  
2 - тақырып.  Оқытудың тұлғаға бағдарланған технологиялары. Ақпараттық 
жəне коммуникациялық технологиялар 
3- тақырып. 12 жылдық білім беруге көшу – əлемдік білім беру кеңістігіне 
ену көзі 
 

Негізгі бөлім 
 

1-бөлім. Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері оқу пəні 
ретінде 

1-тақырып. «Ғылым мен бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері» 
курсының объектісі, пəні, міндеттері мен əдістері. Ғылым –философиялық 
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зерттеудің объектісі ретінде. Ғылым– білім жəне əрекет ретінде. Ғылыми 
білім формаларының негізгі ерекшеліктері мен көпқырлылығы. Ғылымды 
ұйымдастырудың формалары. Ғылыми қауымдастық. 

2-тақырып.Пəннің басқа ғылым салаларымен (философиямен, 
психологиямен, əлеуметтанумен жəне т.б.) өзара байланысы. 

 
2-бөлім. Педагогика ғылымының қазіргі мəселелері 

1-тақырып. Педагогикалық ғылымдардың қазіргі заманғы жіктемесі. 
Педагогиканың ғылыми мəртебесі. Отандық жəне шетелдік 
жіктемелер,құрылым бойынша: педагогика тарихы, педагогика теориясы, 
тəрбие теориясы пəндер бойынша дербес əдістемелер, тəрбие жұмысының 
əдістемесі; жас ерекшелігі бойынша: мектепке дейінгі педагогика, мектеп 
педагогикасы, кəсіби білім беру педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, 

өндірістік педагогика, əскери педагогика, космос педагогикасы, 
əлеуметтік педагогика, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика 
андрагогика; құндылықтық-мəндік белгілер бойынша: үстемдік педагогика, 
гуманистік педагогика, құқық педагогикасы, ынтымақтастық педагогикасы; 
шығармашылық педагогикасы; коррекциялық-дамытушылық белгілер 
бойынша: арнайы педагогика (логопедия, тифлопедагогика, сурдопедагогика, 
олигофренопедагогика), түзету педагогикасы, еңбекпен түзеу педагогикасы, 
кондуктивтік педагогика, емдеу педагогикасы, превентивтік педагогика, 
оңалту педагогика, ерекше дарындылық педагогикасы. 

2-тақырып. Қазіргі педагогиканың əдіснамасы. Əдіснама–ғылыми 
таным туралы ғылым. «Педагогика ғылымының əдіснамасы» ұғымы. 
Педагогика əдіснамасының пəні. Əдіснаманың деңгейлері. Əдіснамалық 
рефлексия жəне оның зерттеу жұмысындағы мəні. 

3-тақырып. Педагогика ғылымы дамуының жаңа тұжырымдамалық 
идеялары мен бағыттары. Педагогикалық проблемаларды анықтаудың 
көздері. Білім беру философиясының тұжырымдамалары. Жеке тұлғаға жəне 
іс-əрекетке бағытталған тəрбие түрлерінің өзара қатынасының 
философиялық мəселелері. Тұлғаның мəдени-тарихи даму 
тұжырымдамалары (Л.С. Выготский). Тұлға белсенділігі тұжырымдамалары 
(С.Л. Рубинштейн). Ойлау қызметінің əдіснамалық тұжырымдамалары 
(Г.П.Щедровицский). Мəдениеттер диалогы (В.С. Библер) педагогиканың 
философиялық-мəдениеттанушылық парадигмасы ретінде. Қазақстан 
азаматы тұлғасын рухани-адамгершілік дамыту мен тəрбиелеу 
тұжырымдамалары. Қазіргі педагогика ғылымының жетістіктері, XXI 
ғасырдағы бастауыш мектеп педагогикасының жаңа белестерге көтерілуі. 
Педагогикалық теория мен тəжірибенің болашақтағы дамуының негізгі 
бағыттарын болжауға мүмкіндік беретін оның қазіргі заманғы дамуының 
негізгі ерекшеліктерін анықтаудың қажеттігі. Педагогиканың ғылым 
ретіндегі тəжірибелік мəнділігін күшейту тенденциясы. 

4-тақырып. Ғылыми парадигмалар жүйесі– ғылым дамуының заңы 
ретінде. Парадигма– əдіснамалық категория ретінде. Ғылыми парадигма. 
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Парадигмалардың ауысуы. Полипарадигмалық ұстаным. Ғылымның 
жүйецентристік жəне анторцентристік парадигмалары. 

 
3-бөлім. Бастауыш білім берудің қазіргі мəселелері 

1-тақырып. Бастауыш мектеп педагогикасы саласында ғылыми білім 
алудың əдістері. Ғылыми таным əдістері жүйелі білім алудың негізі ретінде. 
Ғылыми ойлау. Гипотетикалық-дедуктивтік əдіс –ғылыми танымның жəне ой 
қорытындылаудың əдісі ретінде. 

2-тақырып. Білімдегі инновациялар, жобалар, олардың тиімділігін 
бағалаудың критерийлері. Бастауыш мектептегі инновациялық үдерістердің 
мəні. Білім, білік жəне дағдыға, жүйелі əріптестікке, проблемалық 
бағыттылыққа жəне тұлғалық бағыттылыққа, дамыта оқытуғанегізделген 
бастауыш білім беру жүйесіндегі инновациялар. Педагогикалық 
инновациялардың критерийлері: жаңашылдық, тиімділік, нəтижелілік, жалпы 
педагогикалық тəжірибеде шығармашылықпен қолданылу мүмкіндігі. Озат 
педагогикалық тəжірибе жəне педагогика ғылымының жетістіктерін енгізу. 
Оқу-тəрбие үдерісінің инновациялық технологияларын құрастыру. 

3-тақырып. Бастауыш білім берудегі мониторинг– ғылыми жəне 
тəжірибелік мəселе ретінде. Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың 
халықаралық жүйелері. Білім беруді мониторингілеу –бастауыш білім беруді 
дамыту мен оның сапасын басқарудың жүйелі тəсілі жəне əсер ету тетігі 
ретінде. Білімдік парадигма аясындағы дəстүрлі бағалау жүйесі: 
артықшылықтары жəне кемшіліктері. Кіші жастағы оқушылардың оқу 
жетістіктерін бағалаудың əлемдік тəжірибесі. Оқуышылардың оқу 
дайындығы сапасына жүргізілетін халықаралық салыстырмалы зерттеулер 
(PISA, TIMSS, PIRLS). 

4-тақырып. Отандық бастауыш білім беру жүйесінің əлемдік білім 
кеңістігіне кірігуі. Бастауыш білім берудің даму жолдарын жобалау. 
Дамытушылық білім беру үдерістерін психологиялық-педагогикалық 
жобалау. Бастауыш мектептегі əмбебап оқу əрекеттерді жобалау 
технологиялары. Білім алушылардың жас, психологиялық жəне 
физиологиялық ерекшеліктерін, білім беру мен тəрбиелеудің мақсаттарын 
жəне оларға қол жеткізудің жолдарын анықтау үшін əрекет түрлерінің рөлі 
мен мəнін жəне қарым-қатынас формаларын есепке алу. Білім алушылардың 
тұлғалық жəне танымдық дамуының қажетті деңгейіне қол жеткізудің 
жолдары мен тəсілдерін анықтайтын білім білім беру мазмұны мен 
технологияларын құрастыру негізінде бастауыш білім беру жүйесіндегі 
əлеуметтік жобалау мен құрастыру стратегиялары. 

5-тақырып. Оқыту нəтижелерін анықтауға, білім мазмұнын 
құрастыруға жəне білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға қатысты 
əртүрлі көзқарастар. Білім берудің сапасы түсінігіне деген Қазақстандағы 
жəне шетелдердегі негізгі көзқарастар. Білім беру нəтижелерінің сапасы 
түсінігіне деген динамикалық көзқарас. Оқыту нəтижелері сапасын бағалауға 
құызыреттілік тұрғысынан келу. Жүйелілік. Өлшеуіштер жəне олардың 
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нұсқалары. Оқыту сапасын бағалаудың шетелдік нұсқалары: тəртіптілік амал 
(америкалық дəстүр); функционалдық амал: (британдық дəстүр); көпөлшемді 
жəне тұтастылық амал: (Франция жəне Германия). 

4-бөлім.Бастауыш мектепте оқытудың инновациялық технологиялары. 
Технология туралы ұғым. Педагогикалық технологияларға негізгі сипаттама. 
Педагогикалық технологиялардың жіктемесі, анықтамасы, 
сипаттамасы:дамыта оқыту технологиясы,проблемалық оқыту 
технологиясы,бағдарламалап оқыту технологиясы, модульдік оқыту 
технологиясы, оқытудың үшөлшемді əдістемелік жүйесі, сатылай кешенді 
талдау технологиясы, даралап, саралап оқыту технологиясы. Оқытудың 
тұлғаға бағдарланған технологиялары. Тұлғаға бағдарланған оқыту 
технологиясының тұжырымдамасы, тұлғалық-бағдарлы  оқыту 
технологиясына  сипаттама. Ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологиялар.  Мультимедиа технологияларына сипаттама.12 жылдық білім 
беруге көшу – əлемдік білім беру кеңістігіне ену көзі. 12 жылдық білім беру 
жүйесінің шетелдік мемлекеттердегі даму жүйесі.12 жылдық білім берудің 
ерекшеліктері.12  жылдықмектепке маман кадр дайындау жүйесін 
модернизациялау. 
 

Практикалық сабақтардың үлгі тақырыптары 
1. Педагогика ғылымдары дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамалық 
идеялары мен бағыттары. 
2. Білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы. 
3. Педагогика ғылымдарының қазіргі заманғы жіктемесі. 
4. Бастауыш білім беру сапасындағы ғылыми білімнің қазіргі əдістері. 
5. Қазіргі заманғы инновациялық білім беру технологиялары жəне олардың 
тиімділік критерийлері. 
6. Қазіргі заманғы білім беру жобалары жəне олардың тиімділік 
критерийлері. 
7. Қазіргі бастауыш білім берудегі мониторинг. 
8. Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі. 
9. Отандық бастауыш білім беру жүйесінің қазіргі заманғы əлемдік білім 
кеңістігіне кірігуі. 
10.  Бастауыш  білім берудің даму жолдарын жобалау. 
11.  Бастауыш оқытудың нəтижелерін анықтаудағы қазіргі заманғы амалдар. 
12. Бастауыш сынып мазмұныны құрастырудағы қазіргі заманғы амалдар. 
13. Білім алушының жетістіктерін бағалаудағы қазіргі заманғы амалдар. 
14. Бастауыш оқытудың қазіргі заманғы технологиялары менкредиттік 
технологиясы жəне оның ерекшеліктері. 
15. Бастауыш мектепте оқытудың инновациялық технологияларын 
пайдалану: тұлғалық бағдарлы оқыту технологиясы, ақпараттық жəне 
коммуникациялық технологиялар. 
 

МОӨЖ-тарының үлгі тақырыптары 
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1. Педагогика ғылымдарының қазіргі заманғы тұжырымдамалық идеялары 
мен бағыттарына талдаулар жасау. 
2. Білім берудің дəстүрлі жəне қазіргі заманғы парадигмаларына талдау 
жасау жəне оларды салыстыру. 
3. Педагогика ғылымдарының дəстүрлі жəне қазіргі заманғы 
классификацияларын салыстыру. 
4. Бастауыш білім беру сапасындағы ғылыми білімнің қазіргі заманғы  
əдістеріне талдау жасау. 
5. Білім берудің қазіргі заманғы инновацияларына жəне олардың 
тиімділігінің критерийлеріне талдау жасау. 
6. Білім берудің қазіргі заманғы жобаларына жəне олардың тиімділігінің 
критерийлеріне талдау жасау. 
7. Қазіргі заманғы бастауыш білім берудегі мониторинг. 
8. Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйелерін 
салыстыру. 
9. Отандық бастауыш білім беру жүйесінің қазіргі заманғы əлемдік білім 
кеңістігіне кірігуі. 
10. Бастауыш білім берудің болашағы. 
11. Бастауыш оқыту нəтижелерін анықтаудың қазіргі заманғы амалдарына  
логикалық-дидактикалық талдау жасау. 
12. Бастауыш оқыту мазмұнын құрастырудағы қазіргі заманғы əр түрлі  
көзқарастарды логикалық-дидактикалық талдау жасау. 
13. Білім алушылардың оқу нəтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы əр  
түрлі көзқарастарын логикалық-дидактикалық талдау жасау. 
14 Бастауыш оқытудың қазіргі заманғы технологиялары мен кредиттік  
технологиясы жəне оның ерекшеліктері. 
    15. Бастауыш мектепте оқытудың инновациялық технологияларын  
пайдалану: тұлғалық бағдарлы оқыту технологиясы, ақпараттық жəне  
коммуникациялық технологиялар. 
 

Ұсынылатын əдебиет тізімі 
 

Негізгі əдебиет 
1. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики. – М.: Академия, 
2008. 
2. Кусаинов А.К. Развитие образования: проблемы и перспективы. – А., 2005. 
3. А.М.Новиков Методология образования – М., 2002.- 320 с. 
4. Садыков Т.С. Дидактические основы образования в высшей школе – 
Алматы, 2003.-168 с. 
5. Садыков Т., Абылкасымова А.Е. Методология 12 летнего образования – 
Алматы, 2004 
6. Г.П.Щедровский  Философия. Наука. Методология. – М., 1997. – 656 с. 
7.Таубаева Ш.Т. Педагогика əдіснамасы. Оқу құралы. Алматы.  
«Қарасай» баспасы. 2013. – 428 б. 
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Қосымша əдебиеттер 
1. 12 летняя школа. Проблемы и перспективы развития  общего и среднего 
образования / Под.ред. В.С.Леднева, Н.И.Дика, А.В.Хуторского – М., 1999,- 
264 с. 
2. 2. Стандарт образования 12 летней  средней школы– Алматы, 2004г. 
3. 3. Учебные программы 12 летней средней школы – Алматы, 2016г. 
4. 4. Садыков Т.С.Развитие системы общего и среднего образования – 
Алматы, 2002.- 220 с. 
5. 5. Хуторский А.В.Современная дидактика – Санкт-Петерург - 2001.- 544 
с. 
6. Абылкасымова А.Е. и др. Развитие ситемы общего среднего образования 
в совремменом мире: Учебное пособие  - Алматы, 2003.- 112 с.  
7.  Амирова А.С.  Формирование творческой деятельности учащихся 
начальных классов в 12 летнем образовании– Алматы, 2008.- 254 с. 
8.  Тургынбаева Б.А. Педагогическое творчество – Алматы, 2007.- 236 с. 
9. Кудайбергенова К.С.Компетентность критерий качества образования: 
методология и научно-теоритическая основа – Алматы, 2008.- 328 с. 
10.  А.С.Амирова  Теория и технология формирования творческой 
деятельности учащихся начальных классов – Алматы, 2013.- 332 с.  
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Амирова А.С. – педагогика ғылымдарының докторы.,профессор Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
Тұрғынбаева Б.А.. – педагогика ғылымдарының докторы.,профессор Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
Қосанов Б.М.. –педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент  Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Жұмабаева А.Е. – п.ғ.докторы, бастауышта оқыту педагогикасы мен 
əдістемесі кафедрасының профессоры,  Абай атындағы ҚазҰПУ 
Кульгильдинова Т.А. - п.ғ.докторы, халықаралық коммуникация 
кафедрасының профессоры,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме жазба 
«Педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» оқу пəні 

болашақ педагогика магистрлерін теориялық даярлау негізін құрайтын 
6М010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығы үшін 
базалық бейінді пəн болып табылады.   

Пəннің магистрантты тұлғалық біліми қызығушылығын қамтамасыз 
етудегі əлеуеті алынатын білімді қабылдау, талдау, түсінуге  əдістемелік 
тəсілдерді, сондай-ақ, кəсіби қызметте қажет болатын жалпы жəне басты 
біліктіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Аталмыш пəн аясында 
магистранттар ғылыми-зерттеу жəне əдістемелік қызметтің негізгі 
ережелерін, қағидаларын, заңдылықтарын, əдіснамалық жəне ғылыми 
мəдениетті, ғылыми жұмысты ұйымдастыру барысында ресурстарды тиімді 
пайдалану тəжірибесін меңгереді.  

Бұл пəнді оқудың негізгі əдістері мен нысандары болып табылатындар: 
инновациялық технологияларды қолданып жүргізілетін дəрістік жəне 
семинарлық сабақтар, сондай-ақ, магистранттардың өзіндік жұмысы.  
 Пəнді оқу нəтижесінде магистрант білуге тиіс:  
- əдіснамалық білім құрылымы мен функцияларын;  
- ғылыми-зерттеу қызметінің логикалық аппаратын;  

Істей алуы қажет:  
- заманауи ғылымның үрдісін талдауды, ғылыми зерттеудің перспективті 
бағыттарын анықтауды; 
- зерттеудің теориялық жəне эмпирикалық (эксперименттік) əдістерін кəсіби 
қызметте қолдануды; 

Меңгеруі тиіс:  
- пəндік саладағы ғылыми зерттеудің заманауи əдістерін;  
- өзінің ғылыми əлеуетін жетілдіру мен дамытудың дағдыларын.  

 
Пəннің пререквизиттері 

№ Пəннің атаулары 

1 Білім беру философиясы  

2  Педагогика 

3  Психология 
 

Пəннің постреквизиттері 
№ Пəннің атаулары 

1 «Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығы 
бойынша əдістемелік пəндер  

2 Педагогикалық тəжірибе  

3 Ғылыми-зерттеу жұмысы  
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
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1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері. 
3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты.  
6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
7-тақырып. Зерттеудің статистикалық əдістері. 
8-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
9-тақырып. Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу мен талдау. 

 
Пəннің мазмұны 

Кіріспе  
«Педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» пəнінің 

объектісі - Қазақстан Республикасының 6М010200 – Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша Мемлекеттік 
стандартының талаптарына сəйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 
құрамдас бөлігі ретіндегі педагогикалық білім. 

Пəннің мəні – болашақ педагогика ғылымдары магистрінің 
педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемелері бойынша кəсіптік 
біліктіліктерінің   Қазақстан Республикасының 6М010200 – Бастауышта 
оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша Мемлекеттік 
стандартының талаптарына сəйкес қалыптасу үдерісі.      

Пəн мақсаты – магистранттарда əдіснамалық жəне ғылыми 
мəдениеттің, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен əдістемесі саласында 
білім, дағдылар жүйесінің қалыптастыру.      

Пəнді оқудағы міндеттер:  
- психология-педагогикалық зерттеулер базасын құрайтын əдіснамалық жəне 
теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру;   
- зерттеу қабілеттерін дамыту;   
- ғылыми əдістерді қолданудың, сондай-ақ, ғылыми зерттеулерді жүргізу 
əдістемесінің бағдарламаларын əзірлеу тəжірибелік дағдылары мен 
икемдерін қалыптастыру.   
 

Негізгі бөлім 
1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
Педагогикалық зерттеулердің заманауи проблемаларының 

сипаттамасы. Зерттеудің əдіснамасы, əдісі мен əдістемесі түсінігі. Зерттеудің 
объектісі мен пəні. Зерттеудегі жалпылық пен жекелік.  

2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері.  
Тəрбиенің əлеуметтік мəні, биологиялық пен əлеуметтіктің өзара 

əрекеттестігі, тұлғаның қалыптасуына əсер ететін объективті жəне 
субъективті факторлар. Философия заңдарын ескеру – тұлға дамуы 
үдерістеріндегі қажетті шарт. Əрбір құбылыстың ішкі дамуының логикасын 
есепке алу.    
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3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
Зерттеу қызметінің сатылары. Курстық жұмыс, бітіру біліктілігі мен 

магистрлік жұмыстардың құрылымдары, оларды құрудың ерекшеліктері. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
Зерттеу тақырыбын таңдау жəне əдеби дереккөздерді библиографиялық 

іздеу. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құру. Зерттеудің əдіснамалық 
аппаратын құрудың мысалдары.  

5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты. 
Зерттеу əдістерін сыныптау. Педагогикалық зеттеу əдістерін сипаттау. 

Зерттеудің негізгі əдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Түрлі 
əдістердің зерттеушілік мүмкіндіктері. 

6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
Педагогикалық эксперимент түсінігі, оның мүмкіндіктері. 

Педагогикалық эксперимент  түрлері:  табиғи, зертханалық, анықтаушы жəне 
қалыптастыратын. Экспериментті өткізу кезеңдері:алдыңғы эксперимент, 
экспериментке дайындық пен оны өткізу, қорытынды жасау.  

7-тақырып. Зерттеудің статистикалық əдістері: бастапқы 
түсініктер. 

Педагогикалық зерттеулердегі математикалық статистика əдістерін 
зерттеу. 

8-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
Ғылыми зерттеу қорытындыларын рəсімдеу. Қосымшаларды дайындау. 

Алғашқы жазылған қолжазбаны дайындау. Магистрлік диссертацияны 
рəсімдеу, қорғауға дайындық.  

9-тақырып. Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу мен талдау. 
«Озық педагогикалық тəжірибе» түсінігін анықтау. Озық педагогикалық 

тəжірибені іріктеу критерийлері. Озық педагогикалық тəжірибені сыныптау. 
Озық педагогикалық тəжірибені зертеу мен жалпылау бойынша жұмыстың 
негізгі кезеңдері. Тəжірибені талдау жəне жалпылау. 
 

Семинарлық сабақтар тақырыбының үлгілік тізімі 
1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
1. Педагогика əдіснамасының мəнін ашу.  
2. Педагогика əдіснамасы ережелерінің негізгі мазмұны. 
3. Əдіснама деңгейлері.  
2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері. 
1. Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық қағидалары.  
2. Авторефераттарды зерттеу негізінде  əдіснамалық қағидаларды анықтау.  
3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
1. Педагогикалық зерттеу сатылары.  
2. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулер. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
1. Зерттеу тақырыбын таңдау жəне əдеби дереккөздерді библиографиялық 
іздеу. 
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2. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құру. 
3. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құрудың мысалдары. 
5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты. 
1. Зерттеу əдістерін сыныптау.  
2. Зерттеудің негізгі əдістерінің түрлі тəсілдерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктері. 
6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
1. Бақылау мен эксперимент арасындағы айырмашылық.   
2. Білім берудегі тəжірибелік-эксперименттік жұмыстағы басты құрамдас 
бөліктер. 
7-тақырып. Зерттеудің статистикалық əдістері: бастапқы түсініктер. 
1. Математикалық əдістерді қолдану.  
2. Статистикалық əдістерді қолдану. 
8-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
1. Зерттеу нəтижелерін анықтау жəне негіздеу.  
2. Нəтижелер шынайылығы мен негізділігін анықтау жолдары. 
3. Зерттеудің теориялық жəне практикалық маңыздылығы. 
9-тақырып. Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу мен талдау. 
1. Жаңашылдық, инновация, жаңа енгізілім ұғымдарының мəні.  
2. Жоғары мектеп зерттеулерінің негізін құрайтын білім беру мекемелерінің 
өзекті педагогикалық проблемалары. 
 

Курстық жобалар мен жұмыстардың үлгілік тақырыптары 
1. Бастауыш мектептегі педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы. 
2. Педагогикалық эксперимент бастауыш мектептің ғылыми проблемаларын 
шешу əдісі ретінде. 
3. Ғылыми зерттеу нəтижелерін оқыту тəжірибесіне енгізу. 
4. Бастауыш білімді педагогикалық зерттеулердегі психологиялық аспект. 
5. Заманауи еуропалық елдердегі бастауыш білім: психологиялық-
педагогикалық проблемалар. 
6. Бастауыш мектептегі ғылыми зерттеулер ерекшелігі.   
7. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердегі ақпараттық технологиялар. 
8. Сауалнама жүргізуде қажетті дағдылар мен икемдерді қалыптастыру. 
9. Ғылыми зерттеулерде сауалнама жүргізу ерекшелігі. 
10. Тесттік əдістемелердің сенімділігі мен анықтылығының проблемасы. 
11. Сапалы жəне сандық ақпарат, олармен жұмыс. 
12. Корреляциялық талдау жəне оны қолдану салалары. 
13. Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу нəтижелерін ұсыну нысандары 
мен түрлері. Бақылау жүргізу əдістемесі.  
14. Сауалдардың алуан түрін жүргізу əдістемесі.  

 
Магистранттың оқытушының жетекшілік  
етуімен өзіндік жұмысының үлгілік тізімі 

1. Тезаурус əзірлеу. Салыстыру əдісінің сипаттамасы.  
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2. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің заманауи проблемаларын 
талқылау.  
3. Педагогиканың басқа ғылыми салалармен байланысын талқылау. 
4. Авторефераттың диссертацияның квинтэссенциясы ретінде əдіснамалық 
ерекшеліктерін анықтау. Автореферат пен диссертацияның стильдік, 
жанрлық, тілдік айырмашылықтары. 
5. Зерттеудің өзіндік тақырыбының қағидаларын анықтау. 
6. Зерттеудің əдіснамалық қағидаларының кестесін əзірлеу. 
7. Көрнекі материалдар негізінде əдіснамалық тəсілдер кестесін дайындау. 
8. Зерттеудің аралық жəне соңғы нəтижелерін өңдеу. 
9. Өзіндік зерттеудың ғылыми аппаратын əзірлеу. 
10. Зерттеу тақырыбы бойынша сурет, сызба, кестелерді əзірлеу. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысының үлгілік тізімі 
1. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламасын əзірлеу. 
2. Өзіндік зерттеудің сатыларын анықтау.  
3. Зерттеу объектісі мен пəнін авторефератпен жұмыс негізінде бекіту.  
4. Қорғауға шығарылатын өзіндік зерттеу мен ережелердің ғылыми 
гипотезасын негіздеу. 
5. Өзіндік зерттеу əдістерін таңдау, негіздеу. 
6. Диагностикалық əдістер нəтижелерін өзіндік зерттеу міндеттеріне сəйкес 
рəсімдеу мен презентациялау. 
7. Мақаланы зерттеу тақырыбы бойынша дайындау. 
8. Ғылыми мақалаға пікірді дайындау. 
9. Педагогикалық зерттеу нəтижелерін графикалық көрсету. 
10. Магистрлік диссертациялардың ғылыми аппаратын талдау. 

 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 

 
Негізгі əдебиет 

1.Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие для вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, 
И.А. Соловцова; ред. Н.М. Борытко. -2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 
(Высшее профессиональное образование). -320 с. 
2.Валеев Г.X. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований / Г.Х. Валеев.  Стерлитамак, 2002. 
3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: учеб. пособие для пед. вузов / В.И. Звягинский, Р.Атаханов. -
6-е изд.,стер. –М.: Академия, 2010. – (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности) . -207 с. 
4. Организация и планирование научных исследований: Учеб.пос. Для 
магистрантов/Сост. А.А. Тленбаева. - Алматы: Казак унив., 2006. - 65с. 
5. Хмель Н.Д. Методология научного поиска: школа начинающего 
исследователя: Программа спецкурса и методические рекомендации для 
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магистратуры высших учебных заведений. - Семипалатинск: СГПИ, 2007. - 
28с. 
6. Таубаева Ш.Т. Алгоритм выбора темы педагогического исследования. // 
Этнопедагогика в системе образования. – 2005. №1 
7. Организация и планирование научных исследований.учеб.пос.для 
магистрантов./сост.А.А.Тленбаева.-Алматы: Қазақ унив., 2006-65с. 
8. Ғылыми зерттеудің əдіснамасы мен əдістері / оқу құралы. 
Б.А.Тұрғынбаева, Алматы-2015ж. 

 
Қосымша əдебиеттер 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 
диссертационные работы. - М., 2008. - 112 с. 
2. Барсукова Л.С., Афонина И.Н. Методика психолого-педагогического 
исследования — М., 2001. 
3. Бережнова Е.В. Прикладное исследование в педагогике. - М.: Волгоград, 
2003. 
4. Коджаспитрова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, опорных конспектах. 
– М.: Высшее образование, 2006.   
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований: в 
помощь начинающему исследователю. - М.: Педагогика. 1986. 
6.Тотанова А.С. Методика научно-педагогического исследования. - Алматы, 
2007. 
7. Кудайкулов М. «Ғылыми- зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
методологиялық-теориялық проблемалары» курсын оқытудың кредиттік 
технологиясы.-Алматы, 2004-30б.  

 
Интернет – ресурстар 

1. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  
2. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  
3. Электронная библиотека «Методология» (А.М. Новиков, Д.А. 
Новиков)Методы и методика педагогического исследования [электронный 
ресурс] // Педагогика. URL:   http://paidagogos.com/. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Сафарғалиева А.Ы.— п.ғ.к., бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі 
кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 
Туралбаева А.Т.– PhD доктор, бастауышта оқыту педагогикасы мен 
əдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы ҚазҰПУ. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Жұмабаева А.Е. – п.ғ.докторы, бастауышта оқыту педагогикасы мен 
əдістемесі кафедрасының профессоры,  Абай атындағы ҚазҰПУ 
Кульгильдинова Т.А. - п.ғ.докторы, халықаралық коммуникация 
кафедрасының профессоры,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме жазба 
«Педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» оқу пəні 

болашақ педагогика магистрлерін теориялық даярлау негізін құрайтын 
6М010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығы үшін 
базалық бейінді пəн болып табылады.   

Пəннің магистрантты тұлғалық біліми қызығушылығын қамтамасыз 
етудегі əлеуеті алынатын білімді қабылдау, талдау, түсінуге  əдістемелік 
тəсілдерді, сондай-ақ, кəсіби қызметте қажет болатын жалпы жəне басты 
біліктіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Аталмыш пəн аясында 
магистранттар ғылыми-зерттеу жəне əдістемелік қызметтің негізгі 
ережелерін, қағидаларын, заңдылықтарын, əдіснамалық жəне ғылыми 
мəдениетті, ғылыми жұмысты ұйымдастыру барысында ресурстарды тиімді 
пайдалану тəжірибесін меңгереді.  

Бұл пəнді оқудың негізгі əдістері мен нысандары болып табылатындар: 
инновациялық технологияларды қолданып жүргізілетін дəрістік жəне 
семинарлық сабақтар, сондай-ақ, магистранттардың өзіндік жұмысы.  

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант білуге тиіс:  
- əдіснамалық білім құрылымы мен функцияларын;  
- ғылыми-зерттеу қызметінің логикалық аппаратын;  

Істей алуы қажет:  
- заманауи ғылымның үрдісін талдауды, ғылыми зерттеудің перспективті 
бағыттарын анықтауды; 
- зерттеудің теориялық жəне эмпирикалық (эксперименттік) əдістерін кəсіби 
қызметте қолдануды; 

Меңгеруі тиіс:  
- пəндік саладағы ғылыми зерттеудің заманауи əдістерін;  
- өзінің ғылыми əлеуетін жетілдіру мен дамытудың дағдыларын.  

 
Пəннің пререквизиттері 

№ Пəннің атаулары 

1 Білім беру философиясы  

2  Педагогика 

3  Психология 
 

Пəннің постреквизиттері 
№ Пəннің атаулары 

1 «Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығы 
бойынша əдістемелік пəндер  

2 Педагогикалық тəжірибе  

3 Ғылыми-зерттеу жұмысы  
 

Пəннің тақырыптық жоспары 



26 

 

1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері. 
3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты.  
6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
7-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 

 
Пəннің мазмұны 

 
Кіріспе 

«Педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» пəнінің 
объектісі - Қазақстан Республикасының 6М010200 – Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша Мемлекеттік 
стандартының талаптарына сəйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 
құрамдас бөлігі ретіндегі педагогикалық білім. 

Пəннің мəні – болашақ педагогика ғылымдары магистрінің 
педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемелері бойынша кəсіптік 
біліктіліктерінің   Қазақстан Республикасының 6М010200 – Бастауышта 
оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығы бойынша Мемлекеттік 
стандартының талаптарына сəйкес қалыптасу үдерісі.      

Пəн мақсаты – магистранттарда əдіснамалық жəне ғылыми 
мəдениеттің, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен əдістемесі саласында 
білім, дағдылар жүйесінің қалыптастыру.      

Пəнді оқудағы міндеттер:  
 - психология-педагогикалық зерттеулер базасын құрайтын əдіснамалық жəне 
теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру;   
   - зерттеу қабілеттерін дамыту;   
 - ғылыми əдістерді қолданудың, сондай-ақ, ғылыми зерттеулерді жүргізу 
əдістемесінің бағдарламаларын əзірлеу тəжірибелік дағдылары мен 
икемдерін қалыптастыру.   
 

Негізгі бөлім 
1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
Педагогикалық зерттеулердің заманауи проблемаларының сипаттамасы. 
Зерттеудің əдіснамасы, əдісі мен əдістемесі түсінігі. Зерттеудің объектісі мен 
пəні. Зерттеудегі жалпылық пен жекелік.  
2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері.  
Тəрбиенің əлеуметтік мəні, биологиялық пен əлеуметтіктің өзара 
əрекеттестігі, тұлғаның қалыптасуына əсер ететін объективті жəне 
субъективті факторлар. Философия заңдарын ескеру – тұлға дамуы 
үдерістеріндегі қажетті шарт. Əрбір құбылыстың ішкі дамуының логикасын 
есепке алу.    
3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
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Зерттеу қызметінің сатылары. Курстық жұмыс, бітіру біліктілігі мен 
магистрлік жұмыстардың құрылымдары, оларды құрудың ерекшеліктері. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
Зерттеу тақырыбын таңдау жəне əдеби дереккөздерді библиографиялық 
іздеу. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құру. Зерттеудің əдіснамалық 
аппаратын құрудың мысалдары.  
5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты. 
Зерттеу əдістерін сыныптау. Педагогикалық зеттеу əдістерін сипаттау. 
Зерттеудің негізгі əдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Түрлі 
əдістердің зерттеушілік мүмкіндіктері. 
6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
Педагогикалық эксперимент түсінігі, оның мүмкіндіктері. Педагогикалық 
эксперимент  түрлері:  табиғи, зертханалық, анықтаушы жəне 
қалыптастыратын. Экспериментті өткізу кезеңдері:алдыңғы эксперимент, 
экспериментке дайындық пен оны өткізу, қорытынды жасау.  
7-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
Ғылыми зерттеу қорытындыларын рəсімдеу. Қосымшаларды дайындау. 
Алғашқы жазылған қолжазбаны дайындау. Магистрлік диссертацияны 
рəсімдеу, қорғауға дайындық.  
  

Семинарлық сабақтар тақырыбының үлгілік тізімі 
1-тақырып. Педагогикалық зерттеудің заманауи проблемалары. 
1. Педагогика əдіснамасының мəнін ашу.  
2. Педагогика əдіснамасы ережелерінің негізгі мазмұны. 
3. Əдіснама деңгейлері.  
2-тақырып. Зерттеу əдіснамасының негізгі ережелері. 
1. Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық қағидалары.  
2. Авторефераттарды зерттеу негізінде  əдіснамалық қағидаларды анықтау.  
3-тақырып. Ғылыми зерттеу құрылымы. 
1. Педагогикалық зерттеу сатылары.  
2. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулер. 
4-тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістемесі. 
1. Зерттеу тақырыбын таңдау жəне əдеби дереккөздерді библиографиялық 
іздеу. 
2. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құру. 
3. Зерттеудің əдіснамалық аппаратын құрудың мысалдары. 
5-тақырып. Ғылыми ақпаратты жинау əдістері, олардың сипаты. 
1. Зерттеу əдістерін сыныптау.  
2. Зерттеудің негізгі əдістерінің түрлі тəсілдерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктері. 
6-тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
1. Бақылау мен эксперимент арасындағы айырмашылық.   
2. Білім берудегі тəжірибелік-эксперименттік жұмыстағы басты құрамдас 
бөліктер. 
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7-тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
1. Зерттеу нəтижелерін анықтау жəне негіздеу.  
2. Нəтижелер шынайылығы мен негізділігін анықтау жолдары. 
3. Зерттеудің теориялық жəне практикалық маңыздылығы. 
 

Курстық жобалар мен жұмыстардың үлгілік тақырыптары 
1. Бастауыш мектептегі педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы. 
2. Педагогикалық эксперимент бастауыш мектептің ғылыми проблемаларын 
шешу əдісі ретінде. 
3. Ғылыми зерттеу нəтижелерін оқыту тəжірибесіне енгізу. 
4. Бастауыш білімді педагогикалық зерттеулердегі психологиялық аспект. 
5. Заманауи еуропалық елдердегі бастауыш білім: психологиялық-
педагогикалық проблемалар. 
6. Бастауыш мектептегі ғылыми зерттеулер ерекшелігі.   
7. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердегі ақпараттық технологиялар. 
8. Сауалнама жүргізуде қажетті дағдылар мен икемдерді қалыптастыру. 
9. Ғылыми зерттеулерде сауалнама жүргізу ерекшелігі. 
10. Тесттік əдістемелердің сенімділігі мен анықтылығының проблемасы. 
11. Сапалы жəне сандық ақпарат, олармен жұмыс. 
12. Корреляциялық талдау жəне оны қолдану салалары. 
13. Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу нəтижелерін ұсыну нысандары 
мен түрлері. Бақылау жүргізу əдістемесі.  
15. Сауалдардың алуан түрін жүргізу əдістемесі.  
 

Магистранттың оқытушының жетекшілік  
етуімен өзіндік жұмысының үлгілік тізімі 

1. Тезаурус əзірлеу. Салыстыру əдісінің сипаттамасы.  
2. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің заманауи проблемаларын 
талқылау.  
3. Педагогиканың басқа ғылыми салалармен байланысын талқылау. 
4. Авторефераттың диссертацияның квинтэссенциясы ретінде əдіснамалық 
ерекшеліктерін анықтау. Автореферат пен диссертацияның стильдік, 
жанрлық, тілдік айырмашылықтары. 
5. Зерттеудің өзіндік тақырыбының қағидаларын анықтау. 
6. Зерттеудің əдіснамалық қағидаларының кестесін əзірлеу. 
7. Көрнекі материалдар негізінде əдіснамалық тəсілдер кестесін дайындау. 
8. Зерттеудің аралық жəне соңғы нəтижелерін өңдеу. 
9. Өзіндік зерттеудың ғылыми аппаратын əзірлеу. 
10. Зерттеу тақырыбы бойынша сурет, сызба, кестелерді əзірлеу. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысының үлгілік тізімі 
1. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламасын əзірлеу. 
2. Өзіндік зерттеудің сатыларын анықтау.  
3. Зерттеу объектісі мен пəнін авторефератпен жұмыс негізінде бекіту.  
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4. Қорғауға шығарылатын өзіндік зерттеу мен ережелердің ғылыми 
гипотезасын негіздеу. 
5. Өзіндік зерттеу əдістерін таңдау, негіздеу. 
6. Диагностикалық əдістер нəтижелерін өзіндік зерттеу міндеттеріне сəйкес 
рəсімдеу мен презентациялау. 
7. Мақаланы зерттеу тақырыбы бойынша дайындау. 
8. Ғылыми мақалаға пікірді дайындау. 
9. Педагогикалық зерттеу нəтижелерін графикалық көрсету. 
10. Магистрлік диссертациялардың ғылыми аппаратын талдау. 
 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

Негізгі əдебиет 
1.Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие для вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, 
И.А. Соловцова; ред. Н.М. Борытко. -2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 
(Высшее профессиональное образование). -320 с. 
2.Валеев Г.X. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований / Г.Х. Валеев.  Стерлитамак, 2002. 
3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: учеб. пособие для пед. вузов / В.И. Звягинский, Р.Атаханов. -
6-е изд.,стер. –М.: Академия, 2010. – (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности) . -207 с. 
4. Организация и планирование научных исследований: Учеб.пос. Для 
магистрантов/Сост. А.А. Тленбаева. - Алматы: Казак унив., 2006. - 65с. 
5. Хмель Н.Д. Методология научного поиска: школа начинающего 
исследователя: Программа спецкурса и методические рекомендации для 
магистратуры высших учебных заведений. - Семипалатинск: СГПИ, 2007. - 
28с. 
6. Таубаева Ш.Т. Алгоритм выбора темы педагогического исследования. // 
Этнопедагогика в системе образования. – 2005. №1 
7. Организация и планирование научных исследований.учеб.пос.для 
магистрантов./сост.А.А.Тленбаева.-Алматы: Қазақ унив., 2006-65с. 
8. Ғылыми зерттеудің əдіснамасы мен əдістері / оқу құралы. 
Б.А.Тұрғынбаева, Алматы-2015ж. 

 
Қосымша əдебиеттер 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 
диссертационные работы. - М., 2008. - 112 с. 
2. Барсукова Л.С., Афонина И.Н. Методика психолого-педагогического 
исследования — М., 2001. 
3. Бережнова Е.В. Прикладное исследование в педагогике. - М.: Волгоград, 
2003. 
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4. Коджаспитрова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, опорных конспектах. 
– М.: Высшее образование, 2006.   
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований: в 
помощь начинающему исследователю. - М.: Педагогика. 1986. 
6.Тотанова А.С. Методика научно-педагогического исследования. - Алматы, 
2007. 
7. Кудайкулов М. «Ғылыми- зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
методологиялық-теориялық проблемалары» курсын оқытудың кредиттік 
технологиясы.-Алматы, 2004-30б.  
 

Интернет – ресурстар 
1. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  
2. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  
3. Электронная библиотека «Методология» (А.М. Новиков, Д.А. 
Новиков)Методы и методика педагогического исследования [электронный 
ресурс] // Педагогика. URL:   http://paidagogos.com/. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
А.Ы.Сафарғалиева — педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 
ҚазҰПУ бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі кафедрасының аға 
оқытушысы 
А.Т.Туралбаева – PhD доктор, Абай атындағы ҚазҰПУ бастауышта оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі кафедрасының аға оқытушысы 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Жиенбаева Н.Б.-  Пс.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
Қасымжанова А.А.-Пс.ғ.к., доцент Тұран» университеті 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
Қазіргі уақытта мəдени-тарихи тұғырды қолдану, тек педагогика жəне 

психологияның түрлі  салаларында емес, сондай-ақ медицина, 
этноəлеуметтану, отбасы терапиясында да жаңа өзгерістерімен ашылып 
жатыр. А.Г.Асмоловтың айтуынша: «бүгін тек Л.С.Выготскийдің бір ғана 
мəдени-тарихи психологиясы емес, мəдени-тарихи психологияның көптеген 
түрі бар» деп сипаттайды. Заманауи мəдени-тарихи психологияны келесідей 
белгілі үш фактормен қарастырады: ойлаудың іс-əрекеттік стилі, бірегей іс-
əрекеттік əдіснама; ес, қабылдау, басқа да жоғары психикалық қызметтерді 
зерттеу барысындағы өзіндік қалпын дəлелдей алатын эксперименттің 
ерекше типі, өзіндік əрекет; даму, тарихтың идеясы, жаңа дарвинсттк емес 
эволюционизм. 

Нағыз пəн адамның құрылуы мен дамуындағы мəселелерін шешуді 
зерттеу жəне іздеу болып табылады, ғылыми жəне психологиялық танымның 
əдіснамалық жəне логикалық сұрақтары, оның негізінде мəдени-тарихи 
психологияның курсы тұлғалық дамудың жөнелтулері жəне факторларының 
психологиялық жəне педагогикалық талдау əдісі ретінде құрастырылады 
жəне қолданады.  

«Психологиядағы жəне білім берудегі мəдени-тарихи жəне іс-əрекеттік 
тұғыр»  курсы əртүрлі типтегі білім беру орындарында магистрлардың 
жұмысқа даярлығын қамтамасыз етеді, білім беру үдерісіндегі субъекттерді 
жетекшілеу облысындағы теориялық білімді меңгеру.  

Нысанның игерушілігі тəртібінің “Психология жəне білім беру 
саласында мəдени-тарихи жəне белсенді көзқарас” мақсаты болып: 
магистрдің кəсіби біліктілігінің дамуы арқылы əдістемелік білімнің 
игерушілігі мəдени-тарихи жəне қызметтік тіл табулар психологиялық 
білімінде,білім беру процессінің субъектілерінің психологиялық – 
педагогикалық қолдау бойынша кəсіби қызмет құны-семантикалық 
негіздерін ғылыми түсіністік пен хабардарлыққа алып келеді. 

“Психология мен білім беру жүйесіндегі мəдени-тарихи жəне қызметтік 
ықпалдастық” пəнінің негізгі   міндеттері: 

- магистранттарды психологиядағы мəдени-тарихи жəне қызметтік 
ықпалдастықтың құрылу жəне даму тарихымен  таныстыру; 

-магистранттарды білім беру жүйесінің психологиялық мəдени-тарихи 
жəне қызметтік ықпалдың əдіснамасымен таныстыру;  

- тарихи психологияның психикалық процесстерді басқа ғылым 
салаларымен  өзара (жас ерекшелік жəне педагогикалық 
психологиямен,тұлғалық,психологиямен,патопсихологиямен,психолингвисти
камен,əлеуметтік психологиямен) əрекеттестігін  зерттеу;  

 
Пəн мазмұны 

 
Кіріспе 
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Пəнді оқыту мақсаты:магистранттардың мəдени-тарихи бжəне іс-
əркеттік психологиясының əдіснамалық жəне теориялық негіздерін 
меңгеру.“Психология мен білім беру жүйесіндегі мəдени-тарихи жəне 
қызметтік ықпалдастық” пəнінің негізгі   міндеттері: 
- магистранттарды психологиядағы мəдени-тарихи жəне қызметтік 
ықпалдастықтың құрылу жəне даму тарихымен  таныстыру; 
-  магистранттарды білім беру жүйесінің психологиялық мəдени-тарихи жəне 
қызметтік ықпалдың əдіснамасымен таныстыру;  
- тарихи психологияның психикалық процесстерді басқа ғылым салаларымен 
өзара (жас ерекшелік жəне педагогикалық психологиямен, тұлғалық, 
психологиямен, патопсихологиямен, психолингвистикамен, əлеуметтік 
психологиямен) əрекеттестігін  зерттеу;  

“Психология мен білім беру жүйесіндегі мəдени-тарихи жəне қызметтік 
ықпалдастық” пəнін оқу нəтижесінде магистранттардың білуі қажет: 
• тарихи-мəдени тұжырымдаманың пайда болуы мен қалыптасуы;  
• қызметтік ықпалдың жүзеге асырылуының қазіргі білім беру жүйесіндегі 
жағдайлары мен қазіргі психологиядағы негізгі бағыттары;  
• мəдени-тарихи жəне қызметтік ықпалдың мүмкіндіктері мен шектеулері; 

Магистрант білуге міндетті: 
• мəдени-тарихи əдіснаманың жəне қызметтік ықпалдастығын шешудегі  
білім берудегі мəселелерді анықтау;  
• дамудың жақын жəне өзекті аймағын белгілеу жəне сонымен қатар,  
мəдени-тарихи əдіснама мен қызметтік ықпалдағы оқушылардың тұлғасының 
күрделі аймағының қалыптасуы;  
• мəдени-тарихи əдіснама мен қызметтік ықпалдастықты ескере отырып 
оқушыларды оқыту мен дамыту диагностикасының əдістемесін таңдау; 

Магистрант игеруге міндетті:  
•қызметтік ықпалдастық пен мəдени-тарихи əдіснаманы;  
•мəдени-тарихи əдіснама мен қызметтік ықпалдастық шегінде түсінік 
аппараты мен теориялық жəне қолданбалы зерттеуді. 

Білім беру бағдарламасының құрылымындағы пəннің орны. 
Пререквизиттер: «Педагогика», «Психология», «Ғылыми зерттеудің 

əдістері мен əдіснамалары», «Ғылым тарихы мен философиясы».  
Постреквизиттер: «Білім беруді ұйымдастырудағы ғылыми-

тəжірибелік психологиялық қызметтің негіздері», « Қазақстандағы 
психолого-педагогикалық ғылымның даму тенденциясы мен тарихы», 
«ЖОО-дағы интербелсенді оқыту», «Педагог-психологтың əдіснамалық 
мəдениеті». 

 
ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

1. Тұлға дамуының мəдени-тарихи тұжырымдамасы 
2. Жоғары психикалық функцияларының дамуын психолого-педагогикалық 
зерттеу  
3. Сана құрылымының мағыналық жəне жүйелілік түсінігі 
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4. Эксперименталды-генетикалық əдіс 
5. Қызметтік- бағыттық теориялар.  
6. Қызметтік ықпалдастықтағы тұлға түсінігін анықтау мəселелері 
7. Мəдени-тарихи жəне қызметтік ықпалдастық тұжырымдамадағы мəн мен 
мағынаның мəселелері  
8.  Оқушылардың дамудың жақын аймағы мен адамның психикалық даму 
заңдылықтарын есепке ала отырып білім беру үрдісі  мен əрекеттестік 
құрылымың əдісі.  
 

Пəннің мазмұны 
1. тақырып. Тұлға дамуының мəдени-тарихи тұжырымдамасы 
Тарихи-мəдени теорияны қалыптастырудың негізгі кезеңі. Тарихи-

мəдени теорияның қағидалары мен түсініктерін жүйелеу.  
Л.С. Выготскотскийдің  теория конспектісінің əлеуметтік-мəдени 

қалыптасуы. Основные положения культурно- исторической  концепции Л.С. 
Выготскийдің тарихи-мəдени тұжырымдасасының  негізгі жағдайлары. 
Психологиядағы бала дамуының  қозғалыс күшінің мəселелері.  Адам 
психикасының əлеуметтік-тарихи шартталған қағидалары.  

2. такырып. Жоғары психикалық функциялардың психолого-
педагогикалық зерттеуінің дамуы. 

Жеке тұлғаның ойлауы мен сөйлеуіне бағытталған эксперименттік 
зерттеу.   Ж. Пияженің концепциясы бойынша интеллектің даму кезеңдері. 
Баланың логикалық сөздігін, жанжақтылығын, нақтылығының дамуына 
зерттеу жасау.  Сөйлеу əрекетінің дамуы. 

3. такырып. Сананың жүйелілік  жəне мағыналық құрылымы 
туралы түсінік. 

Сананың  психика дамуының жоғары сатысы . Сананың мəні.  Сананың 
онтогенезде дамуы.  Сананың тарихи сипаттамасы.  Сананың  құрылымы: 
жеке мағынасы мен мəні. Сана жүйе ретінде. Сананың мағыналық 
құрылымы.  Іс-əрекет – сананыңсубстанциясы. Сана қайтарымды процесс 
ретінде. 

4. такырып. Экспериментальды генетикалық əдіс 
Мəдени-тарихи əдіснаманың теориялары: генетикалық-модельдеуші 

əдіс. Эксперименттік-генетикалық əдіс жəне мəдени-тарихи теориялардың 
пəні.Эксперименттік-генетикалық əдістің негізгі белгілері жəне 
ерекшеліктері. Нақты эксперименталдық зерттеулерді ұйымдастырудың 
жəне жүргізудің қағидалары. Жоғары психикалық қызметтің дамуын 
зерттеудің эксперименттік-генетикалық əдісі. Сана психологиясы жəне 
зерттеу əдістері. 

Мəдени-тарихи теорияның  генетикалық əдісі жəне методологиясы.  
Эксперименттік генетикалық əдіс пен  мəдени тарихи теория пəн ретінде. 
Арнайы мекемелердегі эксперименттік зерттеудің  өтілуі.  Экспериментальды 
генетикалық əдістің зерттелінуі мен психологиялық дамуы.  Психологиялық 
танымның зерттеушілік əдісі.  
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5. такырып. Іс-əрекеттік-бағыттылық теориясы. Психологиядағы 
іс-əрекет категориясы мен іс-əрекет ықпалы. 

Л. Рубинштейннің еңбек іс-əрекетінің мəселесін дайындауы. В. 
Брушлинскийдің еңбектегі субъектті-іс-əрекеттік ықпалын дайындауы.Д.Б. 
Элкониннің  онтогенездегі  психикалық дамудың периодизациялану  
ториясы. В.В.Давыдовтың дамыта оқыту териясы.  А.В. Запарожца 
перцептивті іс-əрекеттің қалыптасуының теориясы.  П:Я: Гальпериннің ақыл-
ой іс-əрекетінің жүйелі дамуы теориясы . А.Г.Асмолованың ақыл-ой іс-
əрекетінің əмбебаптылығы туралы оқуы. 

6 такырып. Іс-əрекет ықпалындағы тұлға түсінігінің анықтаудағы 
мəселелер. 

 С. Л. Рубинштейннің ғылыми мектептегі тұлғаның тұжырымдамасы. 
Психикалық процестердің тұлғаға  тəуелділігі.Іс-əрекет – тұлға дамуының 
негізі ретінде. Белсенділік – тұлғаның жүйелі сапасы.(К.А. Абульханова- 
Славская).  А. Н. Леонтеваның ғылыми мектебіндегі тұлға түсінігі: тұлға – 
жүйелі жəне жоғары сезімталды қасиет. Тұлға – адамның қоғамдық-тарихи 
жəне онтогенетикалық дамуы. Пəндік қызмет – жүйе құрылымының 
негізі.(А.Г. Асмолов). Тұлға  дамуының қозғалмалы күші. Л.И. Божовичтің 
ішкі позиция тұжырымдамасы. 

7. тақырып. Іс-əрекет ықпалында жəне мəдени-тарихи  
тұжырымдамаларындағы мəн мен мағынаның мəселелері. 

Психологиядағы мағынаның түсінігі. Интелектуалды жəне аффективті 
процестерінің  динамикалық мағыналы жүйе- бірлігі (Л.С.Выготский) 

Тұлға құрылымын талдаудың  бірлігі – динамикалық  мағыналы жүйе. 
(А.Г.Асмолов). Тұлға мағынасы – қызмет мотивінің қатынасы тұлға 
санасындағы бейнесі болып табылады. (А.Н.Леонтев). Тұлғаның мағыналық 
қалыптасуы – мағыналы білімнің қасиеттерінің көрсеткіші.  

8 тақырып.  Адам психикасының даму заңдылықтарын  жəне 
оқушылардың дамуының жақын аймағын ескере отырып байланыс 
орнату мен білім беру процесінің құрылуының əдісі 

Выготскийдің дамудың өзекті жəне жақын аймағы теориясы. 
Педагогикалық психологияға арналған Выготскийдің мəдени-тарихи 
тұжырымдамасының  теориялық жəне практикалық мағынасы. Педагогика 
жəне психологиядағы бала психикасының дамуының қозғалыстық күшінің 
мəселелері.Бағыттаушы қызмет түсінігі (А.Н.Леонтев, Д.Б.Эльконин). Білім 
беру ортасының тəуекелін талдау, болжау жəне алдын алу. 

 
Практикалық сабақтар тақырыптарының үлгісі 

Психологиядағы  мəдени-тарихи жəне қызметтік тəсілі жəне білім 
ғылым ретінде жəне оқыту мен тəрбиелеу өнері. 

Жасөспірімдердің жеке тұлғасы.Оның дамуының ерекшеліктері мен 
қарама-қайшылықтарын  есепке алу. 

Педагогикалық ынтымақтастық: мұғалім-оқушы. Педагогикалық 
этиканың мəселесі. 
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Педагогикалық ынтымақтастық: мектеп жəне отбасы. Ата-аналарға 
аарналған педагогикалық білімнің мазмұны мен əдісі. 

Жоғары мектеп оқушыларының жеке тұлғасы: оның дамуының 
ерекшеліктері мен қарама-қайшылықтарын есепке алу. 

Тəрбие əдістері: əдістерді қолданудағы педагогикалық шарттар. Жазалау 
жəне қайта тəрбиелеу əдістерін қолданудағы педагогикалық шарттар.Жас 
ерекшелік  жəне дара ерекшеліктерін ескеру. 

Сынып жетекшісінің тəрбиелік тұлғасының міндеттері, мазмұны, 
формалары. 

Жас ерекшелік педагогикасының дамуының көздері. 
Қазіргі заманғы жас ерекшелік педагогикасының бағыттары. (Отрасли) 
Педагогикалық зерттеудің əдістері: 
Жеке тұлғаның қалыптасуына əсеер ететін факторлары. 
Жас ерекшелік дамудың ерекшеліктері, жас ерекшелік дамудың 

заңдылықтары. 
Пеагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері. 
Мұғалім типтері. Педагогикалық стильдердің қызметі. 
Отбасылық тəрбие. Отбасы мүшелерінің қарым-қатынастарының 

ерекшеліктері. 
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі.Білім берудегі басқару 

жүйесі. 
 

Екінші ағымдық бақылаудың сұрақтары: 
1.Зерттеу əдістемелерің пəні жəне қызметі.А. Н. Леонтьев.  
2.Психологиялық сараптама жəне қызметтің құрылымы.  
3.Таным қызметіндегі тұлғалық іс əрекет. С.Л.Рубейнштейн.  
А.Н. Леонтьев.  П. Я. Гальперин.  
4.Ресей психологиясынндағы кəсіби іс-əрекет. А.Н. Леонтьев.  
5.Жоғарғы психиканың теориясы. Л.С. Выгодский.  
6.Рессей психологиясына кəсіби зерттеу. А.В.Запарожец,  
П.А. Гельпирин. Зерттеу аумағымен  білім беру тəжірбиесі.  
7.Л.С. Выгодскийдің мəдени тарихи теориясы, жəне таным 
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Түсінік хат 
«Педагогикалық зерттеулердің əдісі мен əдіснамасы» курсы білім беру 

магистрлерін кəсіби дайындау жүйесінде базалық болып табылады. Білім 
беру саласындағы заманауи маманның əдіснамалық мəдениетін дамыту 
жолдарын іздестіру мəселесі педагогикалық білім берудің қазіргі таңдағы 
парадигмасына сəйкес өзекті болып табылады. Əдіснамалық мəдениет – білім 
беру саласындағы маманның жалпы жəне психологиялық-педагогикалық 
мəдениетінің құрама бөлігі жəне оның ғылыми-зерттеу əрекетіне 
дайындығының маңызды белгісі болып табылады. Заманауи педагогтың 
əдіснамалық мəдениеті педагогикалық қызмет саласындағы ғылыми ізденуге 
бағыттылығын; іздеу мəселелерін шешу барысында кəсіби-əдіснамалық 
құзыреттілікті; шығармашылыққа ұмтылуды жəне ғылыми-зерттеу іс-
əрекетіне қабілеттілікті қамтиды.  

«Педагогикалық зерттеулердің əдісі мен əдіснамасы» пəнінің 
мақсаты: магистранттарда ғылыми-педагогикалық зерттеудің табиғатын, 
ұстанымдары мен логикасын түсінуді қамтамасыз ететін құзыреттіліктер 
жүйесін қалыптастыру жəне əртүрлі білім беру ортасында зерттеу 
мəселелерін табысты шешу қабілеттерін дамыту контексінде оны 
ұйымдастыру əдістемесін игерту.  

Пəннің міндеттері: 
- білім беру саласы маманының əдіснамалық мəселелерге қызығушылығын 
ғылыми ізденіс нəтижелерін жете түсіну жəне ғылыми-зерттеу іс-əрекетін 
ұйымдастыру барысында дамытуға ықпал ету; 
- магистрантты əдіснамалық білімдер жүйесімен жəне ғылыми ізденістер 
нəтижелерін талдау тəжірибесімен қаруландыру; 
- білім беру саласында педагогикалық мəселелер бойынша ғылыми 
негізделген эксперименттеуге, білім беру саласындағы ғылыми-əдіснамалық 
негіздегі жаңа мəселелерді өз бетінше іздеуге жəне шешуге бағдарлау; 
- ғылыми ізденісті ұйымдастыру, зерттеу жүргізу, педагогикалық 
шығармашылықтың байқалуы саласында арнайы іскерліктерді игеруге, 
кеңейтуге жəне байытуға ықпал ету; 
Курсты оқу нəтижесінде магистрант: 
- педагогикалық зерттеудің əдіснамасының негізгі ережелерін, педагог-
зерттеушінің əдіснамалық құралын білуі; 
- заманауи ғылымның тенденцияларын талдай, ғылыми зерттеулердің 
перспективті бағыттарын анықтай; 
- кəсіптік қызметте зерттеудің эксперименттік жəне теориялық əдістерін 
пайдалана; 
- зерттеудің негізделген жоспарын жасап ұсына алуы; 
- пəндік салада ғылыми зерттеудің заманауи əдістерін; 
- өзінің ғылыми əлеуетін жетілдіру жəне дамыту дағдыларын игеруі тиіс.  

Пəнің пререквезиттері: Ғылым философиясы мен тарихы; 
Педагогика; Психология. 
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Пəннің постреквезиттері: Жеке пəндер əдістемесі; Жоғары оқу 
орынындағы педагогикалық практика; Ғылыми-зерттеу практикасы.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

1 тақырып. Ғылыми білімдер танымдық іс-əрекеттің нəтижесі ретінде. 
2 тақырып. Ғылымдар жүйесіндегі педагогика. 
3 тақырып. Педагогика əдіснамасының ерекшеліктері. 
4 тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары. 
5 тақырып. Педагог-зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті. 
6 тақырып. Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері. 
7 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты. 
8 тақырып. Зерттеу əдістері. 
9 тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
10 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
11 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелерін баяндау формалары. 
12 тақырып. Диссертацияны қорғауға дайындау. 

 
Пəн мазмұны 

 
1 тақырып. Ғылыми білімдер танымдық іс-əрекеттің нəтижесі 

ретінде. 
Таным адам іс-əрекетінің түрі ретінде. Ғылыми таным: мəні мен 

ерекшеліктері. Ғылым жүйе ретінде. Əдіснама – ғылымды тану жолы. 
Əдіснамалық білімнің мəні. Ғылым мен практиканың өзара байланысы. 
Ғылыми зерттеудің жалпы əдіснамалық ұстанымдары: теория мен 
практиканың бірлігі, объективтілік, жан-жақтылық жəне кешенділік 
ұстанымдары. Əдіснама деңгейлері: философиялық, жалпығылыми, нақты 
ғылыми, технологиялық.  

2 тақырып. Ғылымдар жүйесіндегі педагогика 
Педагогика – білім беру жайындағы ғылым. Педагогиканың дербестігі 

мен ашықтығы. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Ғылыми 
зерттеу туралы түсінік. Зерттеу түрлері. Ғылыми зерттеулердің жіктемесі: 
зерттеу нысанының зерттелініп отырған қасиетінің құрамы бойынша, оларды 
жүргізу орнының белгісі бойынша, зерттеуді орындау кезеңдері бойынша 
жіктеу. Педагогика ғылымының жүйесі: жалпы педагогика, жас ерекшелік 
педагогикасы, мектепке дейінгі педагогика, коррекциялық педагогика, 
салалық педагогика, салыстырмалы педагогика, əлеуметтік педагогика, жеке 
пəндер əдістемесі. 

3 тақырып. Педагогика əдіснамасының ерекшеліктері 
Ғылыми-педагогикалық зерттеу ғылыми зерттеу түрі ретінде. 

Педагогикалық зерттеудің мəні. Педагогикалық зерттеудің əдіснамасының 
өзіндік ерекшелігі. Педагогика əдіснамасының деңгейлері мен қызметтері. 
Зерттеу кезеңдерін жүзеге  асыруға тəн ерекшеліктер. Қазіргі таңдағы 
педагогикалық зерттеулердің теориялық негіздері жəне проблематикасы.   
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4 тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары 
Педагогикалық зерттеулерді əдіснамалық қамтамасыз ету. «Амал» 

ұғымының мəні. Педагогикалық зерттеулердің жалпы əдіснамалық амалдары: 
жүйелілік, кешенділік, тұлғалық, іс-əрекеттік, көпсубъективтілік (диалогтық), 
табиғатқа сəйкестілік, мəдениеттанымдық, антропологиялық,  
синергетикалық, акмеологиялық жəне т.с.с. Тарихи-педагогикалық,  
салыстырмалы-педагогикалық, дидактикалық зерттеулердің, əлеуметтік 
педагогика мен тəрбиелеу мəселесі бойынша зерттеулердің əдіснамасы.  

5 тақырып. Педагог-зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті 
 Педагог-зерттеушінің кəсіби маңызды тұлғалық қасиеттері. 

Зерттеушінің педагогикалық шеберлігі: жалпы мəдениеті мен білгірлігі, 
кəсіптік білімдер, зерттеушілік қабілеттері мен біліктері, зерттеушілік 
педагогикалық бағыттылығы. Педагог зерттеушінің жұмысындағы 
шығармашылық пен жаңашылдық. Педагог-зерттеушінің ғылыми жəне 
практикалық іс-əрекетінінің жүйесіндегі рефлексия. Ғылыми адалдық пен 
этика, қарым-қатынас мəдениеті мен педагог-зерттеушінің жүріс-тұрыс 
мəдениеті.  

6 тақырып. Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері 
Педагогикалық зерттеулер деңгейлері. Іргелі зерттеулер. Қолданбалы 

зерттеулер. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулердің өзара байланысы. Зерттеу 
кезеңдері жəне олардың сипаттамалары. 

7 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты 
Педагогикалық зерттеудің логикасы. Зерттеудің негізгі сипаттамалары. 

Зерттеудің көкейтестілігі жəне оны негіздеу. Зерттеу тақырыбын таңдау 
əдістемесі. Мəселенің өңделгендігінің дəрежесі жəне қарама-қайшылықтар. 
Зерттеу тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, нысаны, пəні, болжамы.  

8 тақырып. Зерттеу əдістері 
Ғылыми таным əдісі: мəні, мазмұны, негізгі сипаттамалары. Əдістің 

негізгі қызметі. Педагогикалық зерттеу əдістерінің жалпы сипаттамасы. 
Зерттеудің теориялық əдістері: талдау, жинақтау, жіктеу жəне абстракциялау, 
индукция жəне дедукция. Зерттеудің эмпирикалық əдістері: бақылау, 
əңгімелесу, сұқбаттасу, сауалнама, үлгі жасау, тестілеу. Мектеп құжаттарын, 
озат педагогикалық тəжірибені зерттеу. Педагогикалық зерттеулердің 
математикалық жəне статистикалық əдістері. Қолданылған əдістердің 
сенімділігіне, валидтілігіне жəне сезімталдығына қойылатын талаптар.  

9 тақырып. Педагогикалық эксперимент 
«Эксперимент» ұғымының мəні. Эксперименттің мақсаты, кезеңдері 

жəне түрлері. Экспериментті жоспарлау жəне ұйымдастыру. Эксперимент 
нəтижелері мен қорытындыларын жинақтау. Зерттеу материалдарын өңдеу 
жəне нəтижелерін жүйелеу. Ғылыми нəтижелерді сынқтан өткізу.  

10 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері 
Зерттеу жұмысының теориялық жаңалығы. Зерттеудің практикалық 

құндылығы. Теориялық жəне практикалық нəтижелер жəне олардың 
жаңалығы. Педагогикалық зерттеудің сапасы ұғымы жəне оны бағалау 
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өлшемі. Зерттеу нəтижелерінің жаңалық өлшемі. Педагогикалық зерттеудің 
нəтижелілігі. Жүргізілген педагогикалық зерттеулердің тиімділігінің 
шарттары мен көрсеткіштері. Жаңа ғылыми-педагогикалық білімнің 
шынайылығы мен дұрыстығын тексеру өлшемі педагогикалық зерттеу 
нəтижесі ретінде. Зерттеу нəтижелерін практикага ендіру.  

11 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелерін баяндау формалары 
Диссертация, монография, оқулық, оқу құралы, баяндама, конспект, 

тезис, реферат ғылыми хабарлама формалары ретінде. Ғылыми баяндаманың 
ерекшеліктері. Мақала құрылымы жəне оған қойылатын талаптар. 
Тезистердің ерекшеліктері. Рефераттың негізгі бөліктері. Пікір мен 
рецензияны жазуға қойылатын талаптар.  

12 тақырып. Диссертацияны қорғауға дайындау 
Зерттеу жұмысын диссертация түрінде рəсімдеу. Диссертация тілінің 

академиялық стилі жəне оның ерекшеліктері. Зерттеудің библиографиялық 
аппаратын рəсімдеу. Магистрлік дессертацияға қойылатын талаптар. 
Қорғауға ұсыну, көпшілік алдында қорғау процедурасы.  

 
Семинар сабақтары тақырыптарының үлгілік тізімі 

1 тақырып: Ғылыми білім танымдық іс-əрекеттің түрі ретінде 
1. «Ғылым», «ғылыми білімдер», «ғылыми зерттеу» ұғымдарының мəнін 
ашу. 
2. Əдіснама деңгейлері.  
3. Ғылыми көздердегі «əдіснама» ұғымының түсіндірілуін талдау.  
2 тақырып. Ғылыми білімдер жүйесіндегі педагогика 
1. Педагогиканың пəні мен нысаны. 
2. Педагогика мен философия, психология, антропология, əлеуметтану. 
3. Педагогика ғылымының ерекшеліктері. 
3 тақырып. Педагогика əдіснамасының ерекшеліктері 
1. «Педагогикалық ғылымдар» ұғымының мəнін ашу. 
2. Білім саласындағы зерттеулердің бағыттары туралы түсінік. 
4 тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары 
1. «Əдіснамалық амал» ұғымының мəнін ашу. 
2. Əдіснамалық амалдардың сипаттамасы. 
5 тақырып. Педагог-зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті 
1. Педагог-зерттеушінің кəсіби-маңызды қасиеттері.  
2. Ғылыми адалдық, педагог-зерттеушінің жүріс-тұрыс мəдениетінің 
этикасы.  
 6 тақырып. Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері. 
1. Іргелі зерттеулердің міндеттері 
2. Қолданбалы зерттеулердің міндеттері 
3. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулер 
7 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты. 
1. Ғылыми зерттеу мен практикалық мəселелердің байланысы.  
2. Өз зерттеуінің көкейкестілігін негіздеу жəне тақырыбын айқындау.  
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3. Зерттеу мақсаты, міндеттері, болжамы. 
8 тақырып. Зерттеу əдістері. 
1. Зерттеудің эмпирикалық əдістерінің сипаттамасы жəне оларды жіктеу 
жұмыстары. 
2. Теориялық зерттеу əдістері. 
3. Үлгі жасау əдісі 
4. Зерттеу жұмысының міндеттеріне сəйкес диагностикалық 
материалдарды, тестілерді, сауалнамаларды, анкеталарды дайындау 
технологиясы. 
9 тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
1. Айқындаушы эксперименттің мақсаты, міндеттері, оны жоспарлау. 
2. Қалыптастырушы экспериментті жоспарлау. 
3. Эксперимент базасын айқындау ерекшеліктері 
10 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
1. Нəтижелердің жаңалық дəрежесін анықтау.  
2. Нəтижелердің шынайлығы мен дəйектілігін анықтау жолдары. 
3. Зерттеудің теориялық жəне практикалық құндылығы. 
11 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелерін баяндау формалары. 
1. Ғылыми-ақпараттық тіл стилі. 
2. Реферат, аннотация, құрылымы мен ерекшіліктері. 
2. Конспект ерекшеліктері. 
12 тақырып. Диссертацияны қорғауға дайындау. 
1. Магистрлік дессертацияға қойылатын талаптарды меңгеру. 
2.  Қорғау процедурасы.  
 

Курстық жұмыстардың үлгілік тақырыптары 
1. Ғылыми жаңалықтың мəні мен маңызы.  
2. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы.  
3. Жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру жолдары.  
4. Ғылыми білім танымдық іс-əрекеттің түрі ретінде.  
5. Ғылыми зерттеудің бағдарламасы.  
6. Ғылыми зерттеудің мəні.  
7. Ғылыми зерттеудің дəйектілігі.  
8. Ғалымға тəн қасиеттер.  
9. Ғылыми зерттеу іс-əрекетінің əдістері.  
10. Ғылыми зерттеулердің нəтижелерін ендірудің маңызы.  
11. Ғылыми нəтижелерді ендірудің негізгі формалары.  
12. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердегі ақпараттық технологиялар.  
13. Эксперименттік нəтижелерді көрнекі ұсыну.  
14. Эксперменттік зерттеудің түрлері.  
15. Ғылыми хабарламалардың негізгі формалары.  
 

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын магистранттың  
өзіндік жұмысының (МОӨЖ) үлгілік тізімі 
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1. Ғылым мен практиканың өзара бірлігінің сипаттамасы.  
2. Педагогиканың басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау.  
3. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық ерекшеліктерін анықтау.  
4. Өз зерттеу тақырыптарының ұстанымдарын анықтау.  
5. Зерттеудің əдіснамалық амалдарының кестесін жасау.  
6. Зерттеу логикасын анықтау. 
7. Зерттеудің аралық жəне ақырғы нəтижелерін өңдеу.  
8. Өз зерттеуінің ғылыми аппаратын жасау.  
9. Зерттеу тақырыбы бойынша кесте, сурет, сызба дайындау.  
10. Өз зерттеу тақырыбы бойынша мақала жазу. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысының (МӨЖ) үлгілік тізімі 
1. Қазіргі таңдағы педагогикалық зерттеулердің негізгі мəселелерін 
тұжырымдаңыз. 
2. Білім беру мекемесі мұғалімінің озат тəжірибесін жинақтап қорытыңыз. 
3. Білім беру мекемесінде тəжірибелік-іздеу жұмысын жүргізуді 
жоспарлаңыз. 
4. Белгілі бір мəселе бойынша зерттеу бағдарламасын дайындаңыз. 
5. Берілген тақырып бойынша педагогикалық зерттеудің əдіснамасын 
жасаңыз. 
6. Зерттеу тақырыбын, зерттеудің ғылыми аппаратын тұжырымдаңыз.  
7. Зерттеу өлшемін дайындаңыз. 
8. Зерттеу мəселесі бойынша диагностика кезеңдерін анықтаңыз.  
9. Зерттеудің ақпараттық базасын жасаңыз.  
10. Зерттеу нəтижелерін алудың əдістері мен əдістемелерін анықтаңыз.  
11. Мəселе бойынша кешенді педагогикалық эксперимент бағдарламасын 
дайындаңыз.  
12. Тиімді экспериментті бағалау критерийлері мен көрсеткіштері.  
13. Зерттеу нəтижелерін рəсімдеңіз. 
  

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

Негізгі əдебиет 
1.Организация и планирование научных исследований. Учеб.пос.для 
магистрантов. /сост. А.А.Тленбаева.-Алматы: Қазақ унив., 2006.-65 с. 
2.Хмель Н.Д. Методология научного поиска школа начинающего 
исследователя. Программа  спецкурса и методические рекомендации для 
магистратуры высших учебных заведений. –Семипалатинск: СГПИ, 2007. -
28с. 
3.Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. – М., 2010. 
 4. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики. Новый этап. – 
М., 2008.  
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5. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований. – 
м., 1987. 
6.Таубаева Ш.Т. Методология дидактического исследования. -Алматы. – 
2015. 
7. Тургунбаева Б.А. Методология и методы научных исследований. -Алматы. 
– 2015. 
8. Хан Н.Н.. Сарсенбаева Л.О. Магистерская диссертация по специальности 
«Педагогика и психология» -Алматы. – 2015. 
 

Қосымша əдебиет 
1.Методы системного педагогического исследования. /Под.ред. 
Н.В.Кузминой. – Ленинград: Изд. ЛГУ, 1980. 
3.Кудайкулов М. «Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
методологиялық-теориялық проблемалары» курсын оқытудың кредиттік 
технологиясы. –Алматы, 2004. -30 б. 
4.Бережнова Е.В. Прикладное исследование в педагогике. –М.: Волгоград 
2003. 
5.Тотанова А.С. Методика научно-педагогического исследования. – Алматы, 
2007. 
6.Коржова Г.М. Научно-исследовательская работа студентов: организация и 
содержание.  
7.Требования к магистерским диссертациям. МОН РК  –Астана, -2008. 
Сборник правил. 
8.Абсатова М.А. Методология и методы педагогического исследования: в 
схемах и таблицах. Алматы.2012,-125с. 

 
 
 
 
 

Құрастырғандар: 
Тұрғынбаева Б.А.- педагогика ғылымдарының докторы, Абай ат.ҚазҰПУ 
педагогика жəне психология кафедрасының профессоры 
Абсатова М.А.- педагогика ғылымдарының докторы, Абай ат.ҚазҰПУ 
педагогика жəне психология кафедрасының профессоры  
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Қонақова К.У. - п.ғ.д., профессор,  Абылай хан атындағы ҚазХҚ жəне ƏТУ  
Джанабаева Р.А. – п.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ  
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Педагогикалық зерттеулердің əдісі мен əдіснамасы» курсы білім беру 

магистрлерін кəсіби дайындау жүйесінде базалық болып табылады. Білім 
беру саласындағы заманауи маманның əдіснамалық мəдениетін дамыту 
жолдарын іздестіру мəселесі педагогикалық білім берудің қазіргі таңдағы 
парадигмасына сəйкес өзекті болып табылады. Əдіснамалық мəдениет – білім 
беру саласындағы маманның жалпы жəне психологиялық-педагогикалық 
мəдениетінің құрама бөлігі жəне оның ғылыми-зерттеу əрекетіне 
дайындығының маңызды белгісі болып табылады. Заманауи педагогтың 
əдіснамалық мəдениеті педагогикалық қызмет саласындағы ғылыми ізденуге 
бағыттылығын; іздеу мəселелерін шешу барысында кəсіби-əдіснамалық 
құзыреттілікті; шығармашылыққа ұмтылуды жəне ғылыми-зерттеу іс-
əрекетіне қабілеттілікті қамтиды.  

«Педагогикалық зерттеулердің əдісі мен əдіснамасы» пəнінің 
мақсаты: магистранттарда ғылыми-педагогикалық зерттеудің табиғатын, 
ұстанымдары мен логикасын түсінуді қамтамасыз ететін құзыреттіліктер 
жүйесін қалыптастыру жəне əртүрлі білім беру ортасында зерттеу 
мəселелерін табысты шешу қабілеттерін дамыту контексінде оны 
ұйымдастыру əдістемесін игерту.  

Пəннің міндеттері: 
- білім беру саласы маманының əдіснамалық мəселелерге қызығушылығын 
ғылыми ізденіс нəтижелерін жете түсіну жəне ғылыми-зерттеу іс-əрекетін 
ұйымдастыру барысында дамытуға ықпал ету; 
- магистрантты əдіснамалық білімдер жүйесімен жəне ғылыми ізденістер 
нəтижелерін талдау тəжірибесімен қаруландыру; 
- білім беру саласында педагогикалық мəселелер бойынша ғылыми 
негізделген эксперименттеуге, білім беру саласындағы ғылыми-əдіснамалық 
негіздегі жаңа мəселелерді өз бетінше іздеуге жəне шешуге бағдарлау; 
- ғылыми ізденісті ұйымдастыру, зерттеу жүргізу, педагогикалық 
шығармашылықтың байқалуы саласында арнайы іскерліктерді игеруге, 
кеңейтуге жəне байытуға ықпал ету; 
Курсты оқу нəтижесінде магистрант: 
- педагогикалық зерттеудің əдіснамасының негізгі ережелерін, педагог-
зерттеушінің əдіснамалық құралын білуі; 
- заманауи ғылымның тенденцияларын талдай, ғылыми зерттеулердің 
перспективті бағыттарын анықтай; 
- кəсіптік қызметте зерттеудің эксперименттік жəне теориялық əдістерін 
пайдалана; 
- зерттеудің негізделген жоспарын жасап ұсына алуы; 
- пəндік салада ғылыми зерттеудің заманауи əдістерін; 
- өзінің ғылыми əлеуетін жетілдіру жəне дамыту дағдыларын игеруі тиіс.  

Пəнің пререквезиттері: Ғылым философиясы мен тарихы; 
Педагогика; Психология. 
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Пəннің постреквезиттері: Жеке пəндер əдістемесі; Жоғары оқу 
орынындағы педагогикалық практика; Ғылыми-зерттеу практикасы.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
1 тақырып. Ғылыми білімдер танымдық іс-əрекеттің нəтижесі ретінде. 
2 тақырып. Ғылымдар жүйесіндегі педагогика. 
3 тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары. 
4 тақырып. Педагог-зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті. 
5 тақырып. Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері. 
6 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты жəне əдістері. 
7 тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
8 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері. 
9 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелерін баяндау формалары. 

 
Пəн мазмұны 

 
1 тақырып. Ғылыми білімдер танымдық іс-əрекеттің нəтижесі 

ретінде. 
Таным адам іс-əрекетінің түрі ретінде. Ғылыми таным: мəні мен 

ерекшеліктері. Ғылым жүйе ретінде. Əдіснама – ғылымды тану жолы. 
Əдіснамалық білімнің мəні. Ғылым мен практиканың өзара байланысы. 
Ғылыми зерттеудің жалпы əдіснамалық ұстанымдары: теория мен 
практиканың бірлігі, объективтілік, жан-жақтылық жəне кешенділік 
ұстанымдары. Əдіснама деңгейлері: философиялық, жалпығылыми, нақты 
ғылыми, технологиялық.  

2 тақырып. Ғылымдар жүйесіндегі педагогика 
Педагогика – білім беру жайындағы ғылым. Педагогиканың дербестігі 

мен ашықтығы. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Ғылыми 
зерттеу туралы түсінік. Зерттеу түрлері. Ғылыми зерттеулердің жіктемесі: 
зерттеу нысанының зерттелініп отырған қасиетінің құрамы бойынша, оларды 
жүргізу орнының белгісі бойынша, зерттеуді орындау кезеңдері бойынша 
жіктеу. Педагогика ғылымының жүйесі: жалпы педагогика, жас ерекшелік 
педагогикасы, мектепке дейінгі педагогика, коррекциялық педагогика, 
салалық педагогика, салыстырмалы педагогика, əлеуметтік педагогика, жеке 
пəндер əдістемесі. 

3 тақырып.  Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары 
Педагогикалық зерттеулерді əдіснамалық қамтамасыз ету. «Амал» 

ұғымының мəні. Педагогикалық зерттеулердің жалпы əдіснамалық амалдары: 
жүйелілік, кешенділік, тұлғалық, іс-əрекеттік, көпсубъективтілік (диалогтық), 
табиғатқа сəйкестілік, мəдениеттанымдық, антропологиялық,  
синергетикалық, акмеологиялық жəне т.с.с. Тарихи-педагогикалық,  
салыстырмалы-педагогикалық, дидактикалық зерттеулердің, əлеуметтік 
педагогика мен тəрбиелеу мəселесі бойынша зерттеулердің əдіснамасы.  
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4 тақырып. Педагог-зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті 
Педагог-зерттеушінің кəсіби маңызды тұлғалық қасиеттері. 

Зерттеушінің педагогикалық шеберлігі: жалпы мəдениеті мен білгірлігі, 
кəсіптік білімдер, зерттеушілік қабілеттері мен біліктері, зерттеушілік 
педагогикалық бағыттылығы. Педагог зерттеушінің жұмысындағы 
шығармашылық пен жаңашылдық. Педагог-зерттеушінің ғылыми жəне 
практикалық іс-əрекетінінің жүйесіндегі рефлексия. Ғылыми адалдық пен 
этика, қарым-қатынас мəдениеті мен педагог-зерттеушінің жүріс-тұрыс 
мəдениеті.  

5 тақырып. Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері 
Педагогикалық зерттеулер деңгейлері. Іргелі зерттеулер. Қолданбалы 

зерттеулер. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулердің өзара байланысы. Зерттеу 
кезеңдері жəне олардың сипаттамалары. 

6 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты жəне əдістері 
Педагогикалық зерттеудің логикасы. Зерттеудің негізгі сипаттамалары. 

Зерттеудің көкейтестілігі жəне оны негіздеу. Зерттеу тақырыбын таңдау 
əдістемесі. Мəселенің өңделгендігінің дəрежесі жəне қарама-қайшылықтар. 
Зерттеу тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, нысаны, пəні, болжамы.  

Ғылыми таным əдісі: мəні, мазмұны, негізгі сипаттамалары. Əдістің 
негізгі қызметі. Педагогикалық зерттеу əдістерінің жалпы сипаттамасы. 
Зерттеудің теориялық əдістері: талдау, жинақтау, жіктеу жəне абстракциялау, 
индукция жəне дедукция. Зерттеудің эмпирикалық əдістері: бақылау, 
əңгімелесу, сұқбаттасу, сауалнама, үлгі жасау, тестілеу. Мектеп құжаттарын, 
озат педагогикалық тəжірибені зерттеу. Педагогикалық зерттеулердің 
математикалық жəне статистикалық əдістері. Қолданылған əдістердің 
сенімділігіне, валидтілігіне жəне сезімталдығына қойылатын талаптар.  

7 тақырып. Педагогикалық эксперимент 
«Эксперимент» ұғымының мəні. Эксперименттің мақсаты, кезеңдері 

жəне түрлері. Экспериментті жоспарлау жəне ұйымдастыру. Эксперимент 
нəтижелері мен қорытындыларын жинақтау. Зерттеу материалдарын өңдеу 
жəне нəтижелерін жүйелеу. Ғылыми нəтижелерді сынқтан өткізу.  

8 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелері 
Зерттеу жұмысының теориялық жаңалығы. Зерттеудің практикалық 

құндылығы. Теориялық жəне практикалық нəтижелер жəне олардың 
жаңалығы. Педагогикалық зерттеудің сапасы ұғымы жəне оны бағалау 
өлшемі. Зерттеу нəтижелерінің жаңалық өлшемі. Педагогикалық зерттеудің 
нəтижелілігі. Жүргізілген педагогикалық зерттеулердің тиімділігінің 
шарттары мен көрсеткіштері. Жаңа ғылыми-педагогикалық білімнің 
шынайылығы мен дұрыстығын тексеру өлшемі педагогикалық зерттеу 
нəтижесі ретінде. Зерттеу нəтижелерін практикага ендіру.  

9 тақырып. Ғылыми зерттеу нəтижелерін баяндау формалары 
Диссертация, монография, оқулық, оқу құралы, баяндама, конспект, 

тезис, реферат ғылыми хабарлама формалары ретінде. Ғылыми баяндаманың 
ерекшеліктері. Мақала құрылымы жəне оған қойылатын талаптар. 
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Тезистердің ерекшеліктері. Рефераттың негізгі бөліктері. Пікір мен 
рецензияны жазуға қойылатын талаптар.  

Зерттеу жұмысын диссертация түрінде рəсімдеу. Диссертация тілінің 
академиялық стилі жəне оның ерекшеліктері. Зерттеудің библиографиялық 
аппаратын рəсімдеу. Магистрлік дессертацияға қойылатын талаптар. 
Қорғауға ұсыну, көпшілік алдында қорғау процедурасы.  

 
Семинар сабақтары тақырыптарының үлгілік тізімі 

 
1 тақырып: Ғылыми білім танымдық іс-əрекеттің түрі ретінде 
1. «Ғылым», «ғылыми білімдер», «ғылыми зерттеу» ұғымдарының мəнін 
ашу. 
2. Əдіснама деңгейлері.  
3. Ғылыми көздердегі «əдіснама» ұғымының түсіндірілуін талдау.  
2 тақырып. Ғылыми білімдер жүйесіндегі педагогика 
1. Педагогиканың пəні мен нысаны. 
2. Педагогика мен философия, психология, антропология, əлеуметтану. 
3. Педагогика ғылымының ерекшеліктері. 
3 тақырып.  Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары 
1. «Əдіснамалық амал» ұғымының мəнін ашу. 
2. Əдіснамалық амалдардың сипаттамасы. 
4 тақырып.  Зерттеу кезеңдері мен деңгейлері. 
1. Іргелі зерттеулердің міндеттері 
2. Қолданбалы зерттеулердің міндеттері 
3. Іргелі жəне қолданбалы зерттеулер 
5 тақырып. Зерттеудің ғылыми аппараты жəне əдістері. 
1. Ғылыми зерттеу мен практикалық мəселелердің байланысы.  
2. Өз зерттеуінің көкейкестілігін негіздеу жəне тақырыбын айқындау. 
Зерттеу мақсаты, міндеттері, болжамы. 
3.Зерттеудің эмпирикалық əдістерінің сипаттамасы жəне оларды жіктеу 
жұмыстары. 
4.Теориялық зерттеу əдістері. 
6 тақырып. Педагогикалық эксперимент. 
1. Айқындаушы эксперименттің мақсаты, міндеттері, оны жоспарлау. 
2. Қалыптастырушы экспериментті жоспарлау. 
3. Эксперимент базасын айқындау ерекшеліктері 

 
Курстық жұмыстардың үлгілік тақырыптары 

1. Ғылыми жаңалықтың мəні мен маңызы.  
2. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің əдіснамасы.  
3. Жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру жолдары.  
4. Ғылыми білім танымдық іс-əрекеттің түрі ретінде.  
5. Ғылыми зерттеудің бағдарламасы.  
6. Ғылыми зерттеудің мəні.  
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7. Ғылыми зерттеудің дəйектілігі.  
8. Ғалымға тəн қасиеттер.  
9. Ғылыми зерттеу іс-əрекетінің əдістері.  
10. Ғылыми зерттеулердің нəтижелерін ендірудің маңызы.  
11. Ғылыми нəтижелерді ендірудің негізгі формалары.  
12. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердегі ақпараттық технологиялар.  
13. Эксперименттік нəтижелерді көрнекі ұсыну.  
14. Эксперменттік зерттеудің түрлері.  
15. Ғылыми хабарламалардың негізгі формалары.  

 
Оқытушының жетекшілігімен орындалатын магистранттың 

өзіндік жұмысының (МОӨЖ) үлгілік тізімі 
1. Ғылым мен практиканың өзара бірлігінің сипаттамасы.  
2. Педагогиканың басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау.  
3. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық ерекшеліктерін анықтау.  
4. Өз зерттеу тақырыптарының ұстанымдарын анықтау.  
5. Зерттеудің əдіснамалық амалдарының кестесін жасау.  
6. Зерттеу логикасын анықтау. 
7. Зерттеудің аралық жəне ақырғы нəтижелерін өңдеу.  
8. Өз зерттеуінің ғылыми аппаратын жасау.  
9. Зерттеу тақырыбы бойынша кесте, сурет, сызба дайындау.  
10. Өз зерттеу тақырыбы бойынша мақала жазу. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысының (МӨЖ) үлгілік тізімі 
1. Қазіргі таңдағы педагогикалық зерттеулердің негізгі мəселелерін 
тұжырымдаңыз. 
2. Білім беру мекемесі мұғалімінің озат тəжірибесін жинақтап қорытыңыз. 
3. Білім беру мекемесінде тəжірибелік-іздеу жұмысын жүргізуді 
жоспарлаңыз. 
4. Белгілі бір мəселе бойынша зерттеу бағдарламасын дайындаңыз. 
5. Берілген тақырып бойынша педагогикалық зерттеудің əдіснамасын 
жасаңыз. 
6. Зерттеу тақырыбын, зерттеудің ғылыми аппаратын тұжырымдаңыз.  
7. Зерттеу өлшемін дайындаңыз. 
8. Зерттеу мəселесі бойынша диагностика кезеңдерін анықтаңыз.  
9. Зерттеудің ақпараттық базасын жасаңыз.  
10. Зерттеу нəтижелерін алудың əдістері мен əдістемелерін анықтаңыз.  
11. Мəселе бойынша кешенді педагогикалық эксперимент бағдарламасын 
дайындаңыз.  
12. Тиімді экспериментті бағалау критерийлері мен көрсеткіштері.  
13. Зерттеу нəтижелерін рəсімдеңіз. 
  

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
Негізгі əдебиет 
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1.Организация и планирование научных исследований. Учеб.пос.для 
магистрантов. /сост. А.А.Тленбаева.-Алматы: Қазақ унив., 2006.-65 с. 
2.Хмель Н.Д. Методология научного поиска школа начинающего 
исследователя. Программа  спецкурса и методические рекомендации для 
магистратуры высших учебных заведений. –Семипалатинск: СГПИ, 2007. -
28с. 
3.Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. – М., 2010. 
 4. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики. Новый этап. – 
М., 2008.  
5. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований. – 
м., 1987. 
6.Таубаева Ш.Т. Методология дидактического исследования. -Алматы. – 
2015. 
7. Тургунбаева Б.А. Методология и методы научных исследований. -Алматы. 
– 2015. 
8. Хан Н.Н.. Сарсенбаева Л.О. Магистерская диссертация по специальности 
«Педагогика и психология» -Алматы. – 2015. 

 
Қосымша əдебиет 

1.Методы системного педагогического исследования. /Под.ред. 
Н.В.Кузминой. – Ленинград: Изд. ЛГУ, 1980. 
3.Кудайкулов М. «Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізудің 
методологиялық-теориялық проблемалары» курсын оқытудың кредиттік 
технологиясы. –Алматы, 2004. -30 б. 
4.Бережнова Е.В. Прикладное исследование в педагогике. –М.: Волгоград 
2003. 
5.Тотанова А.С. Методика научно-педагогического исследования. – Алматы, 
2007. 
6.Коржова Г.М. Научно-исследовательская работа студентов: организация и 
содержание.  
7.Требования к магистерским диссертациям. МОН РК  –Астана, -2008. 
Сборник правил. 
8.Абсатова М.А. Методология и методы педагогического исследования: в 
схемах и таблицах. Алматы.2012,-125с. 

 
 
 
 

Құрастырғандар: 
Тұрғынбаева Б.А.- педагогика ғылымдарының докторы, Абай ат.ҚазҰПУ 
педагогика жəне психология кафедрасының профессоры 
Абсатова М.А.- педагогика ғылымдарының докторы, Абай ат.ҚазҰПУ 
педагогика жəне психология кафедрасының профессоры   
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 

Магауова А.С. – п.ғ.докторы, педагогика кафедрасының профессоры Əл-
Фараби атындағы ҚазҰУ  
Аутаева А.Н. – пс.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ  

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
5М010500- Дефектология мамандығы бойынша ҚР ГОСО оқу 

жоспарына сəйкес, «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» пəні базалық компоненттің міндетті пəндер 
модульіне кіреді 

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқытудың мақсаты магистранттарды ғылыми-зерттеу 
ісіне дайындау, арнайы педагогика мен психологияның өзекті мəселелелерін 
іске асырудағы психологиялық-педагогикалық зерттеу мен психологиялық 
жəне педагогикалық теориялардың мəнін анықтау, магистранттарды ғылыми 
психологиялық-педагогикалық əдістермен қаруландыру, зерттеушіге тəн 
сапаларын қалыптастыру.   

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің міндеті магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен танысу, əдістер мен əдістемелерді 
зерттеу тапсырмаларын адекватты таңдау біліктілігіне дағдылану, зерттеу 
жұмыстарының тəжірибелік дағдыларын игеру, ғылыми нəтижелерді 
түсіндіру мен талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгеру. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқу нəтижесінде магистрант  

білуі тиіс: зерттеу əдістері, эксперименттік материалдарды өңдеу 
тəсілдері, ғылыми нəтижелерді енгізу жолдары. 

жасай алуы тиіс: зерттеу əрекетінде теориялық білімді жүзеге асыру; 
зерттеуді өздігінен ұйымдастыру, ғылыми іздеу нəтижелерін ғылыми 
тұрғыда дəлелдеу. 

Аталған пəнді оқыту магистранттардың мынадай құзіреттіліктерін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді: 
- Мүмкіндігі шектеулі балалармен ғылыми психологиялық-педагогикалық 
зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау; 
- Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізу тəсілдері мен 
əдістемелерін жəне заманауи əдістерін адекватты қолдану; 
- Ғылыми зерттеулерді түсіндіру, талдап беру. 
  «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің бағдарламасы ГОСО талаптарына сəйкес 6М010500 – 
«Дефектология» мамандығы бойынша жаңа формацияның болашақ ғылыми 
қызметкерлерінің біліктілік пен дағдыларын, рационалды білім көлемін 
анықтайды.  

Берілген пəнді оқытуда өткен пəндердің тізімі: психология, педагогика, 
арнайы (түзету) психология жəне педагогика, психологиялық-педагогикалық 
диагностика əдістері. 
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Пəннің тақырыптық жоспары 
 

1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері 
1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 
2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 
2 бөлім. Арнайы психология мен педагогика əдіснамасы 
3 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі. 
4 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
5 тақырып. Арнайы психология мен педагогикада зерттеу жүргізудің 
міндеттері.  
6 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі- тұжырымдамалық   аппараты. 
7 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
8 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 
3 бөлім. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері 
9 тақырып. Ғылыми зерттеу əдістерінің жіктелуі. 
10 тақырып. Теориялық жəне эмпирикалық əдістер. 
11 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент əдісі. 
12 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы тестілеу əдісі. 
13 тақырып. Ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен өңдеу тəсілі.  
14 тақырып. Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру (презентация). 
4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу əдебі. 
15 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдеп кодексі мен 
міндеттері.    

 
Пəннің мазмұны 

 
1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері.  

1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми 
зерттеу əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» курсының мақсаты магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен таныстыру. 

Курстың міндеті ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің 
ерекшеліктері мен теориялық білімдерін меңгерту; ғылыми зерттеуді жүргізу 
мен құрастыру логикасымен таныстыру; зерттеу тапсырмаларын адекватты 
таңдау біліктілігіне дағдыландыру;  ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен 
талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгерту. 

Курсты оқу барысында магистранттар арнайы педагогика мен 
психологияның теориялық, практикалық жағынан аса өзекті мəселелерін 
анықтайды жəне арнайы педагогика мен психологиядағы заманауи ғылыми 
зерттеуді талдайды. Ғылымның аса маңызды мəселелері жөнінде білімін 
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қалыптастыру негізінде магистрант оның ары қарай дамуын келешекте 
жобалай алады.  

Пəнді жетік меңгеру үшін арнайы (түзету) педагогикадағы білімі тірек 
бола алады. Алынған теориялық білімі магистранттардың тəжірибелік 
біліктілік дағдысын кеңейтіп, пəндік құзыреттіліктің қалыптасуы мен кəсіби 
сапасының жүзеге асуына себеп болады.   

Магистрлік дайындықтың инновациясы болашақ мамандардың өзіндік 
ойлауын, өзінің ғылыми пікірін айтуын, теориялық талдай білуін, 
креативтігін, белсенділігін жəне т.б, яғни олардың бұдан əрі кəсіби қызметіне 
көмекті болатын сондай қабілеттерін орта жəне жоғары оқу орындарының 
оқытушысы ретінде дамытады. 
2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 
Ғылым – ақиқат тұрғысынан объективті білімді құруға жəне жүйелендіруге 
бағытталған адам іс-əрекетінің саласы. 
Ғылыми іс-əрекеттің компонеттері мен талаптары.  
Ғылым қызметі. Ғылым объектісі.  
Ғылыми жыңылық ғылыми іс-əрекеттің нəтижесі ретінде. Ғылыми 
жаңалықтың сипаттамасы, оның теория мен тəжірибедегі мəні. 
Жалған ғылым – ғылыми қызметке еліктейтін əрекет. 
Ғылымдардың жіктелуі. Əлемнің ғылыми көрінісі.  
Ғылыми білім танымдық қызметтің түрі ретінде. Жаңа психологиялық-
педагогикалық қалыптасудың жолдары.  
Білім шекарасы. Поппер критерийлері. Білім деректілігі.  
Ғылыми қызмет дəлелдері. 

 
2 бөлім. Арнайы педагогика мен психология əдіснамасы 

3 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі. 
Ғылыми əдіснаманың жалпы түсінігі. Əдіснама ғылыми таным мен сол 

жүйені оқытудың түрлері, əдістері, қағидалар жүйесі ретінде. Əдіснаманың 
пəні, объектісі. Əдіснаманың деңгейлері мен олардың арасындағы байланыс.   

Зерттеудің бағыттары: маңызды ғылыми зерттеулер, қолданбалы 
ғылыми зерттеулер, ғылыми-зерттеулер жəне тəжірибелі-конструкторлық 
өңдеулер. 

Психология жəне педагогика əдіснамасының қызметтері. 
4 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
Дүниетаным адамның əлемге жəне өзіне көзқарасының тұрақты əрі 

толыққанды жүйесі. Сендіру дүниетанымды танытудың жоғарғы формасы. 
Ғылыми қағиданың түсінігі. Зерттеудің жалпығылыми қағидалары: 
детерминизм қағидасы, түсінік жəне қызмет бірлігінің қағидасы, даму 
қағидасы, жеке ықпал ету қағидасы жəне т.б. 

5 тақырып. Арнайы педагогика мен психологияда зерттеу 
жүргізудің міндеттері.  

Салыстыру қағидасы, оның сипаттамасы мен мəні. Кешенділік қағидасы, 
оның сипаттамасы мен мəні. Мүмкіндігі шектеулі балаларды динамикалық 
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зерттеу қағидасы. Мүмкіндігі шектеулі балалардың психикалық дамуын 
зерттеу нəтижелерін сапалы талдау.   

6 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдамалық 
аппараты. 

Ғылыми зерттеу концепциясы. Арнайы педагогика мен психологияның 
əдіснамалық, теориялық жəне нақты-ғылыми негіздері.  

Ғылыми ықпал зерттеудің емдік стратегиясы ретінде. Ғылыми мəселе. 
Ғылыми бағыт. Зерттеудің түсіндірме сөздігі. 

7 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі: теориялық модель, 

негізгі факторлар мен оның эмпирикалық зерттеулерін анықтау, құбылысты 
басқару модельі, экспериментальді тексеру (эксперимент қалыптастыратын), 
тəжірибелік ұсыныстар мен қорытындыларды өңдеу.  

Ғылыми зерттеудің нəтижелері мен тұжырымдары арасындағы 
байланыс. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру. Ғылыми 
зерттеудің жаңалығын негіздеу. Зерттеудің теориялық жəне тəжірибелік 
мəнін анықтау.  

8 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 
Зерттеудің негізгі кезеңдері: дайындық кезеңі, зерттеудің теориялық 

бөлімі, эмпирикалық зерттеу бағдарламасы. 
Зерттеудің дайындық кезеңі. Тақырыпты таңдау жəне зерттеу мəселесін 

қою. Тақырыпты өздігінен таңдау тəсілдері. Тақырыптың өзектілігін 
дəлелдеу. 

Зерттеу объектісі мен пəнін анықтау. Зерттеу пəні мен объексін 
қорытынды жүйелі талдау. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін дұрыс қою.  

Зерттеу болжамын жоғарылату тəсілдері. 
Зерттеудің теориялық бөлімі. Зерттеудің теориялық-əдіснамалық негізін 

анықтау. 
Эмпирикалық зерттеу бағдарламасы.  
Қорытынды мен ұсыныстарды тиянақтау. 

 
3 бөлім. Арнайы педагогика мен  

психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері. 
9 тақырып. Ғылыми зерттеу əдістерінің жіктелуі. 
Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдістері туралы 

жалпы түсінік. Психология мен педагогикадағы ғылыми зерттеу əдістерінің 
жіктеулірінің критерийлері: ғылыми таным деңгейі; объектілермен 
қызметтің, зерттеудің жалғасуы жəне мақсаты; зерттеу объектісінің 
ерекшеліктері. 

Ғылыми зерттеу əдістерін таңдау критерийлері. 
10 тақырып. Теориялық жəне эмпирикалық əдістер. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы анамнестикалық əдіс. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі. 
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Арнайы педагогика мен психологиядағы сұқбат, анкета, əңгімелесу 
əдістерін қолданудың ерекшеліктері. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың қызмет өнімдерін зерттеу ғылыми 
зерттеу əдісі ретінде. 

Зерттеудің теориялық əдістерінің түрлері мен тапсырмалары.  
11 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент 

əдісі. 
Эксперименталды əдістің əр түрі: жеке жəне топтық, қалыптастырушы 

жəне констатациялық, табиғи жəне лабораториялық. 
Психологиялық-педагогикалық эксперимент арнайы психология мен 

педагогикадағы ғылыми зерттеудің негізгі əдісі ретінде. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеудегі эксперименттің 

ұйымдастырушы-əдістемелік жағының ерекшеліктері. 
12 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы 

диагностикалық əдістер. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы тестілеу əдісі. Зерттеу 

əдістерінің стандартталған түрлері мен сипаттамасы. Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды зерттеуде тестілеу əдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Арнайы педагогика мен психологиядағы жобалау əдісі. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеу əдістеріне жалпы шолу.   
13 тақырып. Ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен өңдеу тəсілдері.  
Психологиялық-педагогикалық зерттеудегі статистикалық əдістерді 

қолдану. Зерттеу нəтижелерін біріншілік статистикалық өңдеу əдістері. 
Экспериментальды мəліметтердің біріншілік өңдеуден алынған 
нəтижелерінің көрсеткіштері. Экспериментальды мəліметтерді екіншілік 
статистикалық өңдеудің əдіс тəсілдері. Корреляциялық тəуелділік, оны 
түсіндіруді орнату. Эксперимент нəтижелерін өңдеуде компьютерлік 
технологияның мүмкіндіктері. Алынған нəтижелерді сапалы талдау. 

14 тақырып. Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру (презентация). 
Ғылыми нəтижелердің сипаттамасы мен көрсетілімдері. Ғылыми 

нəтижелердің талдап түсіндіру формалары. Сандық мəліметтердің кестелік 
жəне графикалық көрсетілімдері. Графиктердің мақсаты мен қызметтері. 
Психологиялық жəне педагогикалық мəліметтердің кестелік 
көрсетілімдерінің мəні. Графика құрудың негізгі ережесі. Графика құру 
ұсыныстары. Таблица жəне оның қызметтері.  

Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру мысалдары. 
 

4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу əдебі. 
15 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдеп кодексі 

мен міндеттері.    
Адамдар мен жануарлардың қатысуымен зерттеу жүргізу 

сипаттамасының этикалық заңдылығын анықтау. Зерттеу үрдісінде барлық 
кезеңдегі этикалық нормаларды сақтау. Этика адамгершілік мінез-құлықты 
қамтамасыз ететін қағидалар жүйесі. Психологиялық-педагогикалық 
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зерттеудің түрлі саласындағы қарым-қатынастың этикалық міндеттері. 
Зерттеуші-дефетологтардың міндеттері. 

 
Семинар сабақтарының үлгі тақырыптары 

1. Ғылыми зерттеу, оның мəні мен ерекшеліктері 
2. Арнайы педагогика мен психологиядағы зерттеу жүргізудің қағидалары. 
3. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдық аппараты 
4. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеудің құрастыру 
логикасы.  
5. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу кезеңдерінің 
мазмұны мен құрылымы.  
6. Зерттеудің теориялық əдістері. 
7. Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі.  
8. Арнайы педагогика мен психологиядағы сұқбат, анкеталау, əңгімелесу 
əдістерін қолданудың ерекшеліктері. 
9. Мүмкіндігі шектеулі балалардың өнімді қызметін зерттеу ғылыми зерттеу 
əдісі ретінде. 
10.  Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент əдісі.  
11.  Зерттеудің диагностикалық əдістері. 
12.  Экспериментальды мəліметтерді өңдеу əдістері.  
13.  Ғылыми зерттеу нəтижелерін көрнекі түрде көрсету. 
14.  Ғылыми зерттеу нəтижелерін енгізу түрлері мен жолдары. 
15.  Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық 
зерттеудің этикалық нормалары.  
 
Магистранттардың оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін өзіндік 

жұмыстарының үлгі тақырыптары 
1. Ғылыми білім танымдық қызметтің түрі ретінде. 
2. Арнайы педагогика мен психологияның өзекті мəселелері. 
3. Өзіндік зерттеудің нақты-ғылыми жəне теориялық , əдіснамалық 
негіздерін анықтау. 
4. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдық аппаратын өңдеу. 
5. Өзіндік зерттеудің ғылыми аппаратын моделдеу. 
6. Ғылыми зерттеуді құрастыру логикасы. 
7. Зерттеу əдістерін құрастыру сипаттамасы. 
8. Авторлық əдістеменің презентациясы. 
9. Түрлі графикалар мен таблицаларды құрастыру. 
10.  Ғылыми жұмыстың нəтижелерін енгізу түрлері мен жолдары. 
 

Магистранттардың өзіндік жұмыстарының тізімі 
1. Магистерлік диссертацияның тақырыптарының өзектілігін негіздеу. 
2. Зерттеу тақырыбы бойынша библиография құрастыру. 
3. Дереккөздер аннотациясы. 
4. Өзіндік зерттеудің теориялық-əдіснамалық негіздерін сипаттау. 
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5. Түсіндірмелі аппараты үлгілеу. 
6. Зерттеудің бағдарламасын құрастыру.  
7. Өзіндік зерттеу кезеңдерін анықтау.  
8. Ғылыми зерттеу əдістерінің сипаты мен жинағы. 
9. Зерттеудің авторлық əдістемесінің сипаттамасы. 
10.  Кандидаттық жəне докторлық диссертацияла үзіндісіне талдау. 
11.  Зерттеу тақырыбы бойынша баяндау тезисінің жазылуы.  
 

Ұсынатын дереккөздер тізімі: 
Негізгі əдебиеттер 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 
с. 
2. Абсатова М.А. и др. Методология и методы научно-педагогического 
исследования: в схемах и таблицах. – Алматы, 2012. 
3. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. – Москва: Академия, 
2001. 
4. Образцов П.И. Методы и методология  психолого-педагогического 
исследования. – СПб.: Питер. – 2004. – 268 с. 
5. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. – М.: МГППУ, 
Смысл. – 2003. – 240 с.  
6. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 
психологического исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.:  2006. – 352 с. 
7. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. – СПб, 
Питер, 2004. 
8. Евенко С.Л. Методы математической статистики в психологии: Сборник 
задач: Учеб. пособ. – М.: ВУ, 2005. 
9. Линьков В.В. Философия и специальная педагогика // Специальная 
педагогика: учеб. пособие / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2006. 
10. Валеев Г.Х. Методология и методы психологического исследования: Учеб. 
пособ. – Стерлитамак. -  2002. – 134 с. 
11. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 
развития детей. – М.: Педагогика, 1989. – 104 с. 
12. Коновалова Н.Л. Диагностика психологических проблем детей с 
отклонениями в развитии с позиций системного и комплексного подходов. – 
Ананьевские чтения, 2002. 
13. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-
педагогическая диагностика. - Учеб.пособие для высш. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 
14. Сатова А.К. Методы научных исследований в психологии: Учебное 
пособие для магистрантов. – Алматы, 2015. – 88 с. 
15. Рузавин Г. И. Методология научного познания. М., 2005 
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Қосымша əдебиеттер: 
1. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 
с элементами научной школы для молодых ученых «Актуальные проблемы 
психологии и дефектологии» / под общ. ред. Н.В. Рябовой, Г.А. 
Винокуровой; Саранск. МГПИ. 2012. - 340 с.  
2. Арутюнов В. В. Методы оценки результатов научных исследований. М., 
2004. 
3.  Ишкова Л. В. Основы научных исследований: общая методология и 
частные методы. Кемерово, 2005. 
4.  Капустина Н. Г. Пишем научное исследование. Методическое пособие. 
Челябинск, 2004. 
5.  Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика подготовки и 
оформления. М., 2006. 
6.  Новожилов Э. Д. Научное исследование (логика, методология, 
эксперимент). Монография. М., 2005. 
7.  Тихонов В. А. Основы научных исследований: теория и практика. М., 
2005. 
8.  Филоненко Ю. В. Основы научных исследований. Липецк, 2003. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 

Магауова А.С. – п.ғ.докторы, педагогика кафедрасының профессоры Əл-
Фараби атындағы ҚазҰУ  
Аутаева А.Н. – пс.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ  

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
5М010500- Дефектология мамандығы бойынша ҚР ГОСО оқу 

жоспарына сəйкес, «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» пəні базалық компоненттің міндетті пəндер 
модульіне кіреді 

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқытудың мақсаты магистранттарды ғылыми-зерттеу 
ісіне дайындау, арнайы педагогика мен психологияның өзекті мəселелелерін 
іске асырудағы психологиялық-педагогикалық зерттеу мен психологиялық 
жəне педагогикалық теориялардың мəнін анықтау, магистранттарды ғылыми 
психологиялық-педагогикалық əдістермен қаруландыру, зерттеушіге тəн 
сапаларын қалыптастыру.   

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің міндеті магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен танысу, əдістер мен əдістемелерді 
зерттеу тапсырмаларын адекватты таңдау біліктілігіне дағдылану, зерттеу 
жұмыстарының тəжірибелік дағдыларын игеру, ғылыми нəтижелерді 
түсіндіру мен талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгеру. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқу нəтижесінде магистрант  

білуі тиіс: зерттеу əдістері, эксперименттік материалдарды өңдеу 
тəсілдері, ғылыми нəтижелерді енгізу жолдары. 

жасай алуы тиіс: зерттеу əрекетінде теориялық білімді жүзеге асыру; 
зерттеуді өздігінен ұйымдастыру, ғылыми іздеу нəтижелерін ғылыми 
тұрғыда дəлелдеу. 

Аталған пəнді оқыту магистранттардың мынадай құзіреттіліктерін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді: 
- Мүмкіндігі шектеулі балалармен ғылыми психологиялық-педагогикалық 
зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау; 
- Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізу тəсілдері мен 
əдістемелерін жəне заманауи əдістерін адекватты қолдану; 
- Ғылыми зерттеулерді түсіндіру, талдап беру. 

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің бағдарламасы ГОСО талаптарына сəйкес 6М010500 – 
«Дефектология» мамандығы бойынша жаңа формацияның болашақ ғылыми 
қызметкерлерінің біліктілік пен дағдыларын, рационалды білім көлемін 
анықтайды.  

Берілген пəнді оқытуда өткен пəндердің тізімі: психология, педагогика, 
арнайы (түзету) психология жəне педагогика, психологиялық-педагогикалық 
диагностика əдістері. 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
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1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері 
1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 
2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 
3 тақырып. Зерттеушінің шеберлігі жəне педагогикалық мəдениет. 

2 бөлім. Арнайы педагогика мен психология əдіснамасы 
4 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі. 
5 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
6 тақырып. Арнайы психология мен педагогикада зерттеу жүргізудің 
міндеттері.  
7 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеу жүргізуге қойылатын 
əдіснамалық талаптар. 
8 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдамалық   аппараты. 
9 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
10 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 

3 бөлім. Арнайы педагогика мен психологиядағы  
ғылыми зерттеу əдістері. 

11 тақырып. Зерттеудің теориялық бөлімі. 
12 тақырып. Эмпирикалық зерттеу бағдарламасы. 
13 тақырып. Эмпирикалық зерттеу нəтижелерін жүйелеу жəне талдау, 
қорытындыны тиянақтау. 
14 тақырып. Ғылыми таным əдістері. 
15 тақырып. Теориялық əдістер.  
16 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эмпирикалық əдістер. 
17 тақырып. Əңгімелесу арнайы педагогика мен психологияның зерттеу əдісі 
ретінде. 
18 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі. 
19 тақырып. Мүмкіндігі шектеулі балалардың іс-əрекет өнімін зерттеу. 
20 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент əдісі. 
21 тақырып. Қалыптастырушы эксперимент арнайы педагогика мен     
психологиядағы негізгі ғылыми зерттеу əдісі 
22 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы диагностикалық 
зерттеу əдістері. 
23 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы жобалау əдісі.  
24 тақырып. Тесттік əдістемелерді жасау технологиясы, оны жүргізу жəне 
үйрену. 
25 тақырып. Педагогикалық құжаттарды зерттеу əдісі. 
26 тақырып. Озық педагогикалық тəжірибені жалпылау жалпылау жəне 
зерттеу əдісі.  
27 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы математикалық зерттеу 
əдістері.  
28 тақырып. Ғылыми нəтижелердің презентациясы. 
29 тақырып. Ғылыми зерттеу қорытындысы. 

4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу этикасы 
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30 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің міндеттері мен 
этикалық заңдылығы.  
 

Пəннің мазмұны 
1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері.  

1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми 
зерттеу əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» курсының мақсаты магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен таныстыру. 

Курстың міндеті ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің 
ерекшеліктері мен теориялық білімдерін меңгерту; ғылыми зерттеуді жүргізу 
мен құрастыру логикасымен таныстыру; зерттеу тапсырмаларын адекватты 
таңдау біліктілігіне дағдыландыру;  ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен 
талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгерту. 

Курсты оқу барысында магистранттар арнайы педагогика мен 
психологияның теориялық, практикалық жағынан аса өзекті мəселелерін 
анықтайды жəне арнайы педагогика мен психологиядағы заманауи ғылыми 
зерттеуді талдайды. Ғылымның аса маңызды мəселелері жөнінде білімін 
қалыптастыру негізінде магистрант оның ары қарай дамуын келешекте 
жобалай алады.  

Пəнді жетік меңгеру үшін арнайы (түзету) педагогикадағы білімі тірек 
бола алады. Алынған теориялық білімі магистранттардың тəжірибелік 
біліктілік дағдысын кеңейтіп, пəндік құзыреттіліктің қалыптасуы мен кəсіби 
сапасының жүзеге асуына себеп болады.   

Магистрлік дайындықтың инновациясы болашақ мамандардың өзіндік 
ойлауын, өзінің ғылыми пікірін айтуын, теориялық талдай білуін, 
креативтігін, белсенділігін жəне т.б, яғни олардың бұдан əрі кəсіби қызметіне 
көмекті болатын сондай қабілеттерін орта жəне жоғары оқу орындарының 
оқытушысы ретінде дамытады. 

2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 
Тема 2. Наука как область человеческой деятельности.  
Ғылым – ақиқат тұрғысынан объективті білімді құруға жəне 

жүйелендіруге бағытталған адам іс-əрекетінің саласы. 
Ғылыми іс-əрекеттің компонеттері мен талаптары.  
Ғылым қызметі. Ғылым объектісі.  
Ғылыми жыңылық ғылыми іс-əрекеттің нəтижесі ретінде. Ғылыми 

жаңалықтың сипаттамасы, оның теория мен тəжірибедегі мəні. 
Жалған ғылым – ғылыми қызметке еліктейтін əрекет. 
Ғылымдардың жіктелуі. Əлемнің ғылыми көрінісі.  
Ғылыми білім танымдық қызметтің түрі ретінде. Жаңа психологиялық-

педагогикалық қалыптасудың жолдары.  
Білім шекарасы. Поппер критерийлері. Білім деректілігі.  
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Ғылыми қызмет дəлелдері. 
3тақырып. Зерттеушінің шеберлігі жəне педагогикалық мəдениет. 
Зерттеуші-педагогтың кəсіби-мағыналы жеке сапасы. Зерттеушінің 

педагогикалық шеберлігі: жалпы мəдениеті мен ой-өрісі, кəсіби білім, 
зерттеушілік қабілет пен біліктілік, зерттеуші педагогикалық бағыттылық. 
Зерттеуші-педагог жұмысының жаңашылдығы мен шығармашылығы. 
Зерттеуші-педагогтың ғылыми жəне тəжірибелік қызмет жүйесіндегі 
рефлексиясы. Зерттеуші-педагогтың мəдени мінез-құлқы жəне қарым-
қатынас өнері, əдебі мен ғылыми адамгершілігі.   

 
2 бөлім. Арнайы педагогика мен психология əдіснамасы 

4 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі 
Ғылыми əдіснаманың жалпы түсінігі. Əдіснама ғылыми таным мен сол 

жүйені оқытудың түрлері, əдістері, қағидалар жүйесі ретінде. Əдіснаманың 
пəні, объектісі. Əдіснаманың деңгейлері мен олардың арасындағы байланыс.   

Зерттеудің бағыттары: маңызды ғылыми зерттеулер, қолданбалы 
ғылыми зерттеулер, ғылыми-зерттеулер жəне тəжірибелі-конструкторлық 
өңдеулер. 

Психология жəне педагогика əдіснамасының қызметтері 
5 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
Дүниетаным адамның əлемге жəне өзіне көзқарасының тұрақты əрі 

толыққанды жүйесі. Сендіру дүниетанымды танытудың жоғарғы формасы. 
Ғылыми қағиданың түсінігі. Зерттеудің жалпығылыми қағидалары: 
детерминизм қағидасы, түсінік жəне қызмет бірлігінің қағидасы, даму 
қағидасы, жеке ықпал ету қағидасы жəне т.б. 

6 тақырып. Арнайы педагогика мен психологияда зерттеу 
жүргізудің міндеттері.  

Салыстыру қағидасы, оның сипаттамасы мен мəні. Кешенділік қағидасы, 
оның сипаттамасы мен мəні. Мүмкіндігі шектеулі балаларды динамикалық 
зерттеу қағидасы. Мүмкіндігі шектеулі балалардың психикалық дамуын 
зерттеу нəтижелерін сапалы талдау.   

7 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеу жүргізуге 
қойылатын əдіснамалық талаптар. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеу жүргізуге қойылатын 
əдіснамалық талаптар. Психологиялық-педагогикалық зерттеу теориясы, 
əдісі мен əдістемесі жəне пəні мен əдістері арасындағы өзара байланыс.  

Зерттеу нəтижелеріне қойылатын əдіснамалық талаптар: объективтілігі, 
нақтылығы, дəйектілігі, дəлелділігі жəне т.б.  

8 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдамалық 
аппараты. 

Ғылыми зерттеу концепциясы. Арнайы педагогика мен психологияның 
əдіснамалық, теориялық жəне нақты-ғылыми негіздері.  

Ғылыми ықпал зерттеудің емдік стратегиясы ретінде. Ғылыми мəселе. 
Ғылыми бағыт. Зерттеудің түсіндірме сөздігі. 



72 

 

9 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі: теориялық модель, 

негізгі факторлар мен оның эмпирикалық зерттеулерін анықтау, құбылысты 
басқару модельі, экспериментальді тексеру (эксперимент қалыптастыратын), 
тəжірибелік ұсыныстар мен қорытындыларды өңдеу.  

Ғылыми зерттеудің нəтижелері мен тұжырымдары арасындағы 
байланыс. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру. Ғылыми 
зерттеудің жаңалығын негіздеу. Зерттеудің теориялық жəне тəжірибелік 
мəнін анықтау.  

10 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 
Зерттеудің негізгі кезеңдері: дайындық кезеңі, зерттеудің теориялық 

бөлімі, эмпирикалық зерттеу бағдарламасы. 
Зерттеудің дайындық кезеңі. Тақырыпты таңдау жəне зерттеу мəселесін 

қою. Тақырыпты өздігінен таңдау тəсілдері. Тақырыптың өзектілігін 
дəлелдеу. 

Зерттеу объектісі мен пəнін анықтау. Зерттеу пəні мен объексін 
қорытынды жүйелі талдау. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін дұрыс қою.  

Зерттеу болжамын жоғарылату тəсілдері. 
Зерттеудің теориялық бөлімі. Зерттеудің теориялық-əдіснамалық негізін 

анықтау. 
Эмпирикалық зерттеу бағдарламасы.  
Қорытынды мен ұсыныстарды тиянақтау. 
11 тақырып. Зерттеудің теориялық бөлімі.  
Арнайы педагогика психологиядағы жеке ғылыми тұжырымдамаға, Л.С. 

Выготский, Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, С.А. Зыкова, Ф.Ф. Рау жəне т.б белгілі 
дефектолог-ғалымдармен жасақталған ғылыми тəсілдерге маңызды 
теориялық-əдіснамалық зерттеу мен талдау жасау. 

Өзіндік зерттеушінің теориялық-əдіснамалық негіздерге анықтамасы. 
Зерттеудің тұжырымдамасын жасақтау. Абстркцияның жоғарғы деңгейінің 
теориялық жүйесін құру. Зерттеушіні қызықтыратын қасиеттерімен 
теориялық конструкция құрастыру. Идеалдандырылған объектілер 
құрастыру.  

Зерттеудің теориялық бөлімінде зерттеу объектісіне жүйелі ұғым 
қажеттілігі, функционалды жəне гипотетикалық көрсетілім арасындағы 
қарама-қайшылықтарды жеңу. 

12 тақырып. Эмпирикалық зерттеу бағдарламасы.  
Зерттеу бағдарламасы: негізгі қызметі мен құрылымы. Эмпирикалық 

зерттеудің кезеңдері мен əдістері.  
Эмпирикалық зерттеу бағдарламасына қойылатын талаптар. Мүмкіндігі 

шектеулі қарым-қатынас тəсілдерінің ерекшелігін есепке алу.  
Эмпирикалық тəжірибе көмегімен зерттеу болжамының рас өтірігін 

дəлелдеу.  
13 тақырып. Эмпирикалық зерттеу нəтижелерін жүйелеу жəне 

талдау, қорытындыны тиянақтау. 
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Нəтижелерді жүйелеу мен талдау зерттеу тапсырмаларына қойылған 
талаптарға сай элементтердің болуы мен көрсетілімдері арасындағы біріңғай 
өзара байланыс құрылымынан тұрады. 

Білім беру мен тəрбиелеудің теориясы мен тəжірибесі үшін алынған 
нəтижелердің объективті мəнін анықтау. 

 
3 бөлім. Арнайы педагогика мен психологиядағы  

ғылыми зерттеу əдістері. 
14 тақырып. Ғылыми таным əдістері. 
Ғылыми таным əдістері, оның мəні, мазмұны жəне сипаттамасы. 

Ғылыми таным əдістерінің жіктелуі: философиялық, жалпығылыми ықпал 
жəне əдістер, зерттеудің тəртіпаралық жеке ғылыми əдістері.   

Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдістеріне жалпы 
түсінік. Психология мен педагогикадағы ғылыми зерттеу əдістерінің жіктелу 
белгілері: ғылыми таным деңгейлері; зерттеудің міндеттері мен жалғасымы, 
объектімен əрекеті; зерттеу объектісінің ерекшеліктері.  

Ғылыми зерттеу əдістерін таңдау белгілері. Зерттеу пəні мен əдістері 
арасындағы өзара байланыс.  

15 тақырып. Теориялық əдістер.  
Зерттеудің теориялық əдістерінің тапсырмалары мен түрлері. 
Таным тəсілдері жəне жалпы ғылыми логикалық əдістер: талтау, 

жинақтау, абстракциялау, дəріптеушілік, жалпылау, экстраполяция, моделдеу 
жəне т.б. 

Зерттеудің метатеориялық əдістері.  
Психологиялық-педагогикалық ғылыми жəне əдістемелік əдебиеттерді, 

архивті мəліметтерді зерттеу əдістері. Кітаппен жұмыс əдістері мен 
кезеңдері. Библиографиялық іздеу. Алынған мəліметтерді жəне көрсетілім 
түрлерін (цитата, кесте, графика, диаграмма, шығарылым) өңдеу əдістемесі. 
Түсіндірме сипаттамасы: картотека, каталог, библиография. 

16 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эмпирикалық 
əдістер. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеудің эмпирикалық əдістеріне 
жалпы сипаттама.  

Арнайы педагогика мен психологиядағы анамнестикалық əдістер.  
Психологиялық-педагогикалық зерттеу құрылымындағы сұрақ əдістері: 

анкеталау, сұхбат, арнайы педагогика мен психологиядағы сараптық сұрақ. 
Анкеталық сұрақ. Анкета түрлері: ашық, жабық, аралас, арнайы 

педагогика мен психологиядағы анкеталаудың мақсаты. Анкета дайындау 
рəсімі, сұрақтар мазмұнына қойылатын талаптар. Аталған əдістің 
артықшылықтары мен кемшіліктері.  

Сұхбат. Жүргізу ерекшеліктері. Сұхбат сұрақтарының мазмұнын өңдеу. 
Сараптық сұрақ: мəні, мазмұны, жүргізу ерекшелігі. Сарапшы таңдау. 
Сарапшылардың сандық бағасы – полярлық ұпай əдісі. Аталған əдістің 
артықшылықтары мен кемшіліктері.  
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17 тақырып. Əңгімелесу арнайы педагогика мен психологияның 
зерттеу əдісі ретінде. 

Əңгімелесудің зерттеушілік қызметі. Əңгімелесу түрлері. Нəтижелерді 
тіркеу техникасы мен жүргізу əдістемесі (техникалық құралдардың 
көмегімен жəне т.б., күнделік, хаттама түрінде).  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеуде əңгімелесу əдісін қолдану 
ерекшеліктері.  

18 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі. 
Бақылау педагогикалық мəліметтерді жинақтау əдісі. Зерттеу 

бақылауының мəні. Бақылау түрлері: мақсатқа бағытталған жəне кездейсоқ; 
жаппай жəне жеке; тікелей жəне жанама; ұзақ жəне қысқа уақытты; ашық 
жəне жабық; бақыланбалы жəне бақыланбалы емес; себепті жəне 
эксперименталды; дара жəне лабораториялық. 

Бақыланып отырған психологиялық-педагогикалық көріністі тіркеу 
техникасы. 

Бақылау əдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері.  
Мүмкіндігі шектеулі балалармен бақылауды ұйымдастыру қызметі.  
19 тақырып. Мүмкіндігі шектеулі балалардың іс-əрекет өнімін 

зерттеу. 
 Мүмкіндігі шектеулі балалардың іс-əрекет өнімін зерттеу ғылыми 

зерттеу əдісі. Баланың жұмыстарын зерттеудің мақсаты. Баланың 
шығармашылық нəтижелерін өңдеу жəне талдап беру. Бұл əдістің мүмкіндігі 
шектеулі балаларға қолдану ерекшеліктері.  

20 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент 
əдісі. 

Эксперименталды əдістің жалпы сипаттамасы мен түрлері: жеке жəне 
топтық, констатациялаушы жəне қалыптастырушы, табиғи жəне 
лабораториялық. 

Эксперимент жүргізу тəртібі мен технологиясы. Психологиялық-
педагогикалық экспериментте дəлелдеу логикасы. 

Д.Кэмпбелл бойынша эксперименттің қауіпті валидтілік факторлары: 
ықпал аясы, табиғи даму факторы, сналушыларды жəне т.б таңдау факторы. 
Нəтиженің бұрмалануына əкелеуі мүмкін эксперименталды емес ықпал. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеуде эксперименттің 
ұйымдастырушы-əдістемелік жағының ерекшеліктері. Арнайы педагогика 
мен психологиядағы аса танымал эксперименттердің талдауы.  

Психологиялық-педагогикалық эксперимент арнайы педагогика мен 
психологиядағы ғылыми зерттеудің негізгі əдісі.   

21 тақырып. Қалыптастырушы эксперимент арнайы педагогика 
мен психологиядағы негізгі ғылыми зерттеу əдісі. 

Арнайы педагогика мен психологиядағы қалыптастырушы 
эксперименттің мəні мен міндеттері. 
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Эксперимент жүргізу технологиясы мен тəртібі. Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды зерттеуде қалыптастырушы экспериментті ұйымдастыру 
ерекшеліктері.  

Арнайы педагогика мен психологиядағы аса танымал қалыптастыру 
эксперимент талдауы.  

22 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы 
диагностикалық зерттеу əдістері. 

Арнайы педагогика мен психологиядағы тестілеу əдісі. Зерттеудің 
стандартталған əдіс түрлері мен сипаттамасы. Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды зерттеуде тестілеу əдісін қолданудың артықшылықтары мен 
кемшіліктері.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеуде əдістерге жалпы шолу.  
23 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы жобалау əдісі. 
Проекция жəне проективті əдістер түсініктемесі. Проективті ықпал 

тарихы. Тұлғаны проективті зерттеу негізінде жатқан міндеттер. Проективті 
əдістемелердің жіктелуі. Жеке проективті əдістемелердің сипаттамасы.  

Арнайы педагогика мен психологиядағы проективті əдіс. 
24 тақырып. Тесттік əдістемелерді жасау технологиясы, оны жүргізу 

жəне үйрену. 
Тест нəтижелерінің нормалары жəне интерпритация. Жүргізілген 

əдісітемелердің сезімталдылығына, валидтілігіне, дəйектілігіне қойылатын 
талаптар. Тест тапсырмаларын талдау. Тестілеу жүргізу тəртібі.   

25 тақырып. Педагогикалық құжаттарды зерттеу əдісі. 
Педагогикалық құжат түрлері. Құжаттардың контент-талдауы. 

Əдістемені қолданудың мақсаты, талдау жəне бағалау белгілері. Нəтижелерді 
өңдеу жəне оны түсіндіру. 

Базалық мекемелердің педагогикалық құжаттарын талдау.  
26 тақырып. Озық педагогикалық тəжірибені жалпылау жалпылау 

жəне зерттеу əдісі.  
Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайтын педагогтардың озық, 

жаңалық тəжірибесі. Нəтижелерді жəне оның талдауы мен қорытындысын 
жалпылау. 

Қазақстандық жəне шет.ел дефектологтарының озық педагогикалық 
тəжірибесіне талдау.  

27 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы 
математикалық зерттеу əдістері.  

Математикалық əдістер: арнайы педагогика мен психологиядағы тіркеу, 
ранжирлеу, моделдеу. 

Эксперимент нəтижесін өңдеуде компьютерлік технологияның 
мүмкіндіктері. Алынған нəтижелерді сапалы талдау.  

Психологиялық-педагогикалық зерттеуде статистикалық əдістерді 
қолдану. Зерттеу нəтижелерін біріншілік статистикалық өңдеу əдісі. 
Эксперименталды мəліметтерді біріншілік өңдеу нəтижелерінен алынған 
көрсеткіштер. Эксперименталды мəліметтерді екіншілік статистикалық 
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өңдеуд əдіс-тəсілдері. Арақатынастылық тəуелділік орнату мен 
интерпритация. Статистикалық өңдеудегідей факторлық талдау түсінігі.  

28 тақырып. Ғылыми нəтижелердің презентациясы. 
Ғылыми нəтижелердің көрсетілімдері мен мазмұны. Ғылыми 

нəтижелердің презентация түрлері. Сандық мəліметтірдің кестелік жəне 
графикалық көрсетілімдері. Графиктердің мақсаты мен қызметі. 
Психологиялық жəне педагогикалық мəліметтердің графикалық 
көрсетілімдерінің мағынасы. Графика құрудың негізгі ережелері. 
Графиктерді құру ұсыныстары. Кесте жəне оның қызметі.  

Ғылыми нəтижелердің үлгі презентациялары. 
29 тақырып. Ғылыми зерттеу қорытындысы. 
Зерттеу мəліметтерінің негізінде тəжірибелік ұсыныстар мен қорытынды 

жасау. Ғылыми мəселені шешудің қорытындысы. 
Кез-келген ғылыми мəселені шешудің міндетті бөлігі педагогикалық 

тəжіриге идеяларды өңделген жағдайларды енгізу болып табылады. 
Тəжірибелік ұсыныстар педагогикалық практикаға оқу-əдістемелік құралдар, 
білім беру жəне тəрбиелеу əдістерін жасау жолымен жүзеге асырылады. 
Терең жəне көлемді зерттеу нəтижелерін енгізу тəжірибеде ғылыми 
жаңашылдық пен теориялық жəне практикалық құндылығымен анықталады.  

Ары қарай зерттеудің перспективасы. 
 

4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу этикасы. 
30 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің міндеттері 

мен этикалық заңдылығы.  
Адамдар мен жануарлардың қатысуымен зерттеу жүргізу 

сипаттамасының этикалық заңдылығын анықтау. Зерттеу үрдісінде барлық 
кезеңдегі этикалық нормаларды сақтау. Этика адамгершілік мінез-құлықты 
қамтамасыз ететін қағидалар жүйесі. Психологиялық-педагогикалық 
зерттеудің түрлі саласындағы қарым-қатынастың этикалық міндеттері. 
Зерттеуші-дефетологтардың міндеттері. 

 
Семинар сабақтарының үлгі тақырыптары 

1. Ғылыми зерттеу, оның мəні мен ерекшеліктері 
2. Арнайы педагогика мен психологиядағы зерттеу жүргізудің қағидалары. 
3. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдық аппараты 
4. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеудің құрастыру 
логикасы.  
5. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу кезеңдерінің 
мазмұны мен құрылымы.  
6. Зерттеудің теориялық əдістері. 
7. Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі.  
8. Арнайы педагогика мен психологиядағы сұқбат, анкеталау, əңгімелесу 
əдістерін қолданудың ерекшеліктері. 



77 

 

9. Мүмкіндігі шектеулі балалардың өнімді қызметін зерттеу ғылыми зерттеу 
əдісі ретінде. 
10. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент əдісі.  
11. Зерттеудің диагностикалық əдістері. 
12. Экспериментальды мəліметтерді өңдеу əдістері.  
13. Ғылыми зерттеу нəтижелерін көрнекі түрде көрсету. 
14. Ғылыми зерттеу нəтижелерін енгізу түрлері мен жолдары. 
15. Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық 
зерттеудің этикалық нормалары.  
 

Магистранттардың оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін  
өзіндік жұмыстарының үлгі тақырыптары 

1. Ғылыми білім танымдық қызметтің түрі ретінде. 
2. Арнайы педагогика мен психологияның өзекті мəселелері. 
3. Өзіндік зерттеудің нақты-ғылыми жəне теориялық , əдіснамалық 
негіздерін анықтау. 
4. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдық аппаратын өңдеу. 
5. Өзіндік зерттеудің ғылыми аппаратын моделдеу. 
6. Ғылыми зерттеуді құрастыру логикасы. 
7. Зерттеу əдістерін құрастыру сипаттамасы. 
8. Авторлық əдістеменің презентациясы. 
9. Зерттеудің сұрау əдістерінің мазмұнын құрастыру: сауалнама жəне оны 
жүргізудің  нұсқауы, сұхбат сұрақтары.  
10. Зерттеу əңгімелесу мазмұнын құрастыру.  
11. Бақылау бағдарламасын құрастыру. 
12. Мүмкіндігі шектеулі балалардың іс-əрекет өнімін зерттеу. 
13. Экперимент рəсімін жасау. 
14. Тесттік əдістерге үйрету жəне дайындау. 
15. Арнайы педагогика мен психологиядағы зерттеудің математикалық 
əдістері. 

 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының тізімі 

1. Магистерлік диссертацияның тақырыптарының өзектілігін негіздеу. 
2. Зерттеу тақырыбы бойынша библиография құрастыру. 
3. Дереккөздер аннотациясы. 
4. Өзіндік зерттеу ғылыми аппаратын негіздеу. 
5. Өзіндік зерттеудің теориялық-əдіснамалық негіздерін сипаттау. 
6. Түсіндірмелі аппараты үлгілеу. 
7. Зерттеудің бағдарламасын құрастыру.  
8. Өзіндік зерттеу кезеңдерін анықтау.  
9. Ғылыми зерттеу əдістерінің сипаты мен жинағы. 
10. Зерттеу жүргізу əдістерін өңдеу. 
11. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оқу-тəрбие мекемелерінің 
педагогикалық құжаттарын зерттеу.  
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12. Арнайы педагогикада озық педагогикалық тəжірибені жалпылау жəне 
зерттеу ғылыми зерттеу əдісі.  
13. Əртүрлі графикалар мен кестелер құру.  
14. Кандидаттық жəне докторлық диссертацияла үзіндісіне талдау. 
15. Зерттеу тақырыбы бойынша баяндау тезисінің жазылуы.  
 

Ұсынатын дереккөздер тізімі: 
 

Негізгі əдебиеттер 
1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 
с. 
2. Абсатова М.А. и др. Методология и методы научно-педагогического 
исследования: в схемах и таблицах. – Алматы, 2012. 
3. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. – Москва: Академия, 
2001. 
4. Образцов П.И. Методы и методология  психолого-педагогического 
исследования. – СПб.: Питер. – 2004. – 268 с. 
5. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. – М.: МГППУ, 
Смысл. – 2003. – 240 с.  
6. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 
психологического исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.:  2006. – 352 с. 
7. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. – СПб, 
Питер, 2004. 
8. Линьков В.В. Философия и специальная педагогика // Специальная 
педагогика: учеб. пособие / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2006. 
9. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 
развития детей. – М.: Педагогика, 1989. – 104 с. 
10. Коновалова Н.Л. Диагностика психологических проблем детей с 
отклонениями в развитии с позиций системного и комплексного подходов. – 
Ананьевские чтения, 2002. 
11. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-
педагогическая диагностика. - Учеб.пособие для высш. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 
12. Сатова А.К. Методы научных исследований в психологии: Учебное 
пособие для магистрантов. – Алматы, 2015. – 88 с. 

 
Қосымша əдебиеттер: 

1. Рузавин Г. И. Методология научного познания. М., 2005 
2. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 
с элементами научной школы для молодых ученых «Актуальные проблемы 
психологии и дефектологии» / под общ. ред. Н.В. Рябовой, Г.А. 
Винокуровой; Саранск. МГПИ. 2012. - 340 с.  
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3. Арутюнов В. В. Методы оценки результатов научных исследований. М., 
2004. 
4.  Ишкова Л. В. Основы научных исследований: общая методология и 
частные методы. Кемерово, 2005. 
5.  Капустина Н. Г. Пишем научное исследование. Методическое пособие. 
Челябинск, 2004. 
6.  Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика подготовки и 
оформления. М., 2006. 
7.  Новожилов Э. Д. Научное исследование (логика, методология, 
эксперимент). Монография. М., 2005. 
8.  Тихонов В. А. Основы научных исследований: теория и практика. М., 
2005. 
9.  Филоненко Ю. В. Основы научных исследований. Липецк, 2003. 
10. Никандров В. В., Методологические основы психологии Пособие для 
вузов, Издательство: Речь, 2008 г., 235 с. 
11. Евенко С.Л. Методы математической статистики в психологии: Сборник 
задач: Учеб. пособ. – М.: ВУ, 2005. 
12. Валеев Г.Х. Методология и методы психологического исследования: Учеб. 
пособ. – Стерлитамак. -  2002. – 134 с. 

 
Анықтамалық əдебиеттер: 

С.С.Степанов. Дефектология. Словарь-справочник. (под ред. Б.Л. Пузанова). 
-   М.:  «Творческий центр»,  2005. 

 
Интернет-дереккөзі: 

gendocs.ru/v5389/лекции 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Сатова А.К. - психол.ғ.докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры 
Ибатова Г.Б. – п.ғ.магистрі, Абай атындағы ҚазҰПУ. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 

Магауова А.С. – п.ғ.докторы, педагогика кафедрасының профессоры Əл-
Фараби атындағы ҚазҰУ  
Аутаева А.Н. – пс.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ  

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
5М010500- Дефектология мамандығы бойынша ҚР ГОСО оқу 

жоспарына сəйкес, «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» пəні базалық компоненттің міндетті пəндер 
модульіне кіреді 

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқытудың мақсаты магистранттарды ғылыми-зерттеу 
ісіне дайындау, арнайы педагогика мен психологияның өзекті мəселелелерін 
іске асырудағы психологиялық-педагогикалық зерттеу мен психологиялық 
жəне педагогикалық теориялардың мəнін анықтау, магистранттарды ғылыми 
психологиялық-педагогикалық əдістермен қаруландыру, зерттеушіге тəн 
сапаларын қалыптастыру.   

«Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің міндеті магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен танысу, əдістер мен əдістемелерді 
зерттеу тапсырмаларын адекватты таңдау біліктілігіне дағдылану, зерттеу 
жұмыстарының тəжірибелік дағдыларын игеру, ғылыми нəтижелерді 
түсіндіру мен талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгеру. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнін оқу нəтижесінде магистрант  

білуі тиіс: зерттеу əдістері, эксперименттік материалдарды өңдеу 
тəсілдері, ғылыми нəтижелерді енгізу жолдары. 

жасай алуы тиіс: зерттеу əрекетінде теориялық білімді жүзеге асыру; 
зерттеуді өздігінен ұйымдастыру, ғылыми іздеу нəтижелерін ғылыми 
тұрғыда дəлелдеу. 

Аталған пəнді оқыту магистранттардың мынадай құзіреттіліктерін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді: 
- Мүмкіндігі шектеулі балалармен ғылыми психологиялық-педагогикалық 
зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау; 
- Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізу тəсілдері мен 
əдістемелерін жəне заманауи əдістерін адекватты қолдану; 
- Ғылыми зерттеулерді түсіндіру, талдап беру. 
  «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» пəнінің бағдарламасы ГОСО талаптарына сəйкес 6М010500 – 
«Дефектология» мамандығы бойынша жаңа формацияның болашақ ғылыми 
қызметкерлерінің біліктілік пен дағдыларын, рационалды білім көлемін 
анықтайды.  

Берілген пəнді оқытуда өткен пəндердің тізімі: психология, педагогика, 
арнайы (түзету) психология жəне педагогика, психологиялық-педагогикалық 
диагностика əдістері. 
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Пəннің тақырыптық жоспары 
 

1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері 
1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 
2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 

2 бөлім. Арнайы психология мен педагогика əдіснамасы 
3 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі. 
4 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
5 тақырып. Арнайы психология мен педагогикада зерттеу жүргізудің 
міндеттері.  
6 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі- тұжырымдамалық   
аппараты. 
7 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
8 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 

3 бөлім. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу 
əдістері 

9 тақырып. Ғылыми зерттеу əдістерінің жіктелуі. 
10 тақырып. Теориялық жəне эмпирикалық əдістер. 
11 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент əдісі. 
12 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы тестілеу əдісі. 
13 тақырып. Ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен өңдеу тəсілі.  
14 тақырып. Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру (презентация). 

4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу əдебі. 
15 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдеп кодексі 

мен міндеттері.    
 

Пəннің мазмұны 
1 бөлім. Курстың жалпы міндеттері.  

1 тақырып. «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми 
зерттеу əдістері мен əдіснамасы» курсының мақсаты мен міндеттері. 

 «Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу əдістері мен 
əдіснамасы» курсының мақсаты магистранттарды ғылыми психологиялық-
педагогикалық зерттеу құрылымының логикасы мен ұйымдастыру 
тəсілдерімен, жүйелі қағидаларымен таныстыру. 

Курстың міндеті ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің 
ерекшеліктері мен теориялық білімдерін меңгерту; ғылыми зерттеуді жүргізу 
мен құрастыру логикасымен таныстыру; зерттеу тапсырмаларын адекватты 
таңдау біліктілігіне дағдыландыру;  ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен 
талдап беру, өңдеу тəсілдерін меңгерту. 

Курсты оқу барысында магистранттар арнайы педагогика мен 
психологияның теориялық, практикалық жағынан аса өзекті мəселелерін 
анықтайды жəне арнайы педагогика мен психологиядағы заманауи ғылыми 
зерттеуді талдайды. Ғылымның аса маңызды мəселелері жөнінде білімін 
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қалыптастыру негізінде магистрант оның ары қарай дамуын келешекте 
жобалай алады.  

Пəнді жетік меңгеру үшін арнайы (түзету) педагогикадағы білімі тірек 
бола алады. Алынған теориялық білімі магистранттардың тəжірибелік 
біліктілік дағдысын кеңейтіп, пəндік құзыреттіліктің қалыптасуы мен кəсіби 
сапасының жүзеге асуына себеп болады.   

Магистрлік дайындықтың инновациясы болашақ мамандардың өзіндік 
ойлауын, өзінің ғылыми пікірін айтуын, теориялық талдай білуін, 
креативтігін, белсенділігін жəне т.б, яғни олардың бұдан əрі кəсіби қызметіне 
көмекті болатын сондай қабілеттерін орта жəне жоғары оқу орындарының 
оқытушысы ретінде дамытады. 

2 тақырып. Ғылым адам əрекетінің саласы ретінде. 
Ғылым – ақиқат тұрғысынан объективті білімді құруға жəне 

жүйелендіруге бағытталған адам іс-əрекетінің саласы. 
Ғылыми іс-əрекеттің компонеттері мен талаптары.  
Ғылым қызметі. Ғылым объектісі.  
Ғылыми жыңылық ғылыми іс-əрекеттің нəтижесі ретінде. Ғылыми 

жаңалықтың сипаттамасы, оның теория мен тəжірибедегі мəні. 
Жалған ғылым – ғылыми қызметке еліктейтін əрекет. 
Ғылымдардың жіктелуі. Əлемнің ғылыми көрінісі.  
Ғылыми білім танымдық қызметтің түрі ретінде. Жаңа психологиялық-

педагогикалық қалыптасудың жолдары.  
Білім шекарасы. Поппер критерийлері. Білім деректілігі.  
Ғылыми қызмет дəлелдері. 
 

2 бөлім. Арнайы педагогика мен психология əдіснамасы 
3 тақырып. Əдіснаманың анықтамасы мен қызметі. 
Ғылыми əдіснаманың жалпы түсінігі. Əдіснама ғылыми таным мен сол 

жүйені оқытудың түрлері, əдістері, қағидалар жүйесі ретінде. Əдіснаманың 
пəні, объектісі. Əдіснаманың деңгейлері мен олардың арасындағы байланыс.   

Зерттеудің бағыттары: маңызды ғылыми зерттеулер, қолданбалы 
ғылыми зерттеулер, ғылыми-зерттеулер жəне тəжірибелі-конструкторлық 
өңдеулер. 

Психология жəне педагогика əдіснамасының қызметтері. 
4 тақырып. Əдіснаманың мазмұны 
Дүниетаным адамның əлемге жəне өзіне көзқарасының тұрақты əрі 

толыққанды жүйесі. Сендіру дүниетанымды танытудың жоғарғы формасы. 
Ғылыми қағиданың түсінігі. Зерттеудің жалпығылыми қағидалары: 
детерминизм қағидасы, түсінік жəне қызмет бірлігінің қағидасы, даму 
қағидасы, жеке ықпал ету қағидасы жəне т.б. 

5 тақырып. Арнайы педагогика мен психологияда зерттеу 
жүргізудің міндеттері.  

Салыстыру қағидасы, оның сипаттамасы мен мəні. Кешенділік қағидасы, 
оның сипаттамасы мен мəні. Мүмкіндігі шектеулі балаларды динамикалық 
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зерттеу қағидасы. Мүмкіндігі шектеулі балалардың психикалық дамуын 
зерттеу нəтижелерін сапалы талдау.   

6 тақырып. Ғылыми зерттеудің түсіндірмелі-тұжырымдамалық 
аппараты. 

Ғылыми зерттеу концепциясы. Арнайы педагогика мен психологияның 
əдіснамалық, теориялық жəне нақты-ғылыми негіздері.  

Ғылыми ықпал зерттеудің емдік стратегиясы ретінде. Ғылыми мəселе. 
Ғылыми бағыт. Зерттеудің түсіндірме сөздігі. 

7 тақырып. Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі.  
Ғылыми зерттеудің логикасы мен жалпы үлгісі: теориялық модель, 

негізгі факторлар мен оның эмпирикалық зерттеулерін анықтау, құбылысты 
басқару моделі, экспериментальді тексеру (эксперимент қалыптастыратын), 
тəжірибелік ұсыныстар мен қорытындыларды өңдеу.  

Ғылыми зерттеудің нəтижелері мен тұжырымдары арасындағы 
байланыс. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру. Ғылыми 
зерттеудің жаңалығын негіздеу. Зерттеудің теориялық жəне тəжірибелік 
мəнін анықтау.  

8 тақырып. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері. 
Зерттеудің негізгі кезеңдері: дайындық кезеңі, зерттеудің теориялық 

бөлімі, эмпирикалық зерттеу бағдарламасы. 
Зерттеудің дайындық кезеңі. Тақырыпты таңдау жəне зерттеу мəселесін 

қою. Тақырыпты өздігінен таңдау тəсілдері. Тақырыптың өзектілігін 
дəлелдеу. 

Зерттеу объектісі мен пəнін анықтау. Зерттеу пəні мен объексін 
қорытынды жүйелі талдау. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін дұрыс қою.  

Зерттеу болжамын жоғарылату тəсілдері. 
Зерттеудің теориялық бөлімі. Зерттеудің теориялық-əдіснамалық негізін 

анықтау. 
Эмпирикалық зерттеу бағдарламасы.  
Қорытынды мен ұсыныстарды тиянақтау. 

 
3 бөлім. Арнайы педагогика мен психологиядағы  

ғылыми зерттеу əдістері. 
9 тақырып. Ғылыми зерттеу əдістерінің жіктелуі. 
Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдістері туралы 

жалпы түсінік. Психология мен педагогикадағы ғылыми зерттеу əдістерінің 
жіктеулірінің критерийлері: ғылыми таным деңгейі; объектілермен 
қызметтің, зерттеудің жалғасуы жəне мақсаты; зерттеу объектісінің 
ерекшеліктері. 

Ғылыми зерттеу əдістерін таңдау критерийлері. 
10 тақырып. Теориялық жəне эмпирикалық əдістер. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы анамнестикалық əдіс. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы бақылау əдісі. 
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Арнайы педагогика мен психологиядағы сұқбат, анкета, əңгімелесу 
əдістерін қолданудың ерекшеліктері. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың қызмет өнімдерін зерттеу ғылыми 
зерттеу əдісі ретінде. 

Зерттеудің теориялық əдістерінің түрлері мен тапсырмалары.  
11 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы эксперимент 

əдісі. 
Эксперименталды əдістің əр түрі: жеке жəне топтық, қалыптастырушы 

жəне констатациялық, табиғи жəне лабораториялық. 
Психологиялық-педагогикалық эксперимент арнайы психология мен 

педагогикадағы ғылыми зерттеудің негізгі əдісі ретінде. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеудегі эксперименттің 

ұйымдастырушы-əдістемелік жағының ерекшеліктері. 
12 тақырып. Арнайы педагогика мен психологиядағы 

диагностикалық əдістер. 
Арнайы педагогика мен психологиядағы тестілеу əдісі. Зерттеу 

əдістерінің стандартталған түрлері мен сипаттамасы. Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды зерттеуде тестілеу əдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Арнайы педагогика мен психологиядағы жобалау əдісі. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларды зерттеу əдістеріне жалпы шолу.   
13 тақырып. Ғылыми нəтижелерді түсіндіру мен өңдеу тəсілдері.  
Психологиялық-педагогикалық зерттеудегі статистикалық əдістерді 

қолдану. Зерттеу нəтижелерін біріншілік статистикалық өңдеу əдістері. 
Экспериментальды мəліметтердің біріншілік өңдеуден алынған 
нəтижелерінің көрсеткіштері. Экспериментальды мəліметтерді екіншілік 
статистикалық өңдеудің əдіс тəсілдері. Корреляциялық тəуелділік, оны 
түсіндіруді орнату. Эксперимент нəтижелерін өңдеуде компьютерлік 
технологияның мүмкіндіктері. Алынған нəтижелерді сапалы талдау. 

14 тақырып. Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру (презентация). 
Ғылыми нəтижелердің сипаттамасы мен көрсетілімдері. Ғылыми 

нəтижелердің талдап түсіндіру формалары. Сандық мəліметтердің кестелік 
жəне графикалық көрсетілімдері. Графиктердің мақсаты мен қызметтері. 
Психологиялық жəне педагогикалық мəліметтердің кестелік 
көрсетілімдерінің мəні. Графика құрудың негізгі ережесі. Графика құру 
ұсыныстары. Таблица жəне оның қызметтері.  

Ғылыми нəтижелерді талдап түсіндіру мысалдары. 
 

4 бөлім. Психологиялық-педагогикалық зерттеу əдебі. 
15 тақырып. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің əдеп кодексі 

мен міндеттері.    
Адамдар мен жануарлардың қатысуымен зерттеу жүргізу 

сипаттамасының этикалық заңдылығын анықтау. Зерттеу үрдісінде барлық 
кезеңдегі этикалық нормаларды сақтау. Этика адамгершілік мінез-құлықты 
қамтамасыз ететін қағидалар жүйесі. Психологиялық-педагогикалық 
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зерттеудің түрлі саласындағы қарым-қатынастың этикалық міндеттері. 
Зерттеуші-дефетологтардың міндеттері. 

 
Оқытушының жетекшілігімен магистранттардың өзіндік жұмысын 

ұйымдастырудың үлгілік тақырыптары 
1. Ғылыми зерттеу- таным əрекетінің түрі ретінде 
2. Арнайы педагогиканың өзекті мəселелері 
3. Өзіндік зерттеу негіздеріндегі əдіснамалық, теоретикалық, ғылыми-
жаратылыстану негіздерін анықтау 
4. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу кезеңдерінің 
мазмұны мен құрылымы.  
5. Ғылыми зерттеудің концептуалды-түсініктік аппаратын құру 
6. Өзіндік зерттеудің ғылыми аппаратын моделдеу. 
7. Ғылыми зерттеуді құрудың логикасы. 
8. Зерттеу əдістерінің сипаттамасын құру 
9. Арнайы педагогика мен психологияда əңгіме, сауалнама, интервьюді 
қолдану ерекшеліктері. 
10. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың əрекет өнімдерін зерттеу- ғылыми 
зерттеу əдісі ретінде. 
11. Зерттеудің диагностикалық  əдістемелеріне шолу  
12. Эксперимент бағдарламасын құру 
13. Авторлық əдістеменің көрсету (презентация) 
14. Əр түрлі кестелер, сызбаларды құрастыру. 
15. Ғылыми жұмыстардың нəтижелерін еңгізудің жолдары мен формалары 
16. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық- педагогикалық 
зерттудің этикалық нормалары. 

 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының үлгілік тізімі 

1. Магистрлік диссертацияның өзектілігін негіздеу 
2. Зерттеу тақырыбы бойынша библиография құру. 
3. Əдебиет көздерін аннотациялау 
4. Өзіндік зерттеуінің ғылыми аппаратын негіздеу. 
5. Өзіндік зерттеудің теоретикалық-əдіснамалық негіздері 
6. Түсінік аппаратын модельдеу 
7. Арнайы педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеуді құрудың 
логикасы. 
8. Эксперимент бағдарламасын құру 
9. Өзіндік зерттеудің кезеңдерін анықтап белгілеу. 
10. Ғылыми зерттеу əдістерін іріктеу жəне сипаттау. 
11. Зерттеудің авторлық əдістемесін сипаттау  
12. Зерттеу мағлұматтарын математикалық талдау əдістерін қолдану 
13. Докторлық жəне кандидаттық диссертациялар үзінділерін талдау 
14. Ғылыми зерттеудің нəтижелерін көрнекі түрінде көрсету.   
15. Зерттеу тақырыбы бойынша қорғауда сөйлейтін сөз тезистерін жазу. 
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Негізгі əдебиеттер 
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9. Линьков В.В. Философия и специальная педагогика // Специальная 
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10. Валеев Г.Х. Методология и методы психологического исследования: 
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2. Арутюнов В. В. Методы оценки результатов научных исследований. М., 
2004. 



89 

 

3. Ишкова Л. В. Основы научных исследований: общая методология и 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Рахметова Н.Б.–  п.ғ.к., Өнер жəне мəдениет факультетінің «Кəсіптік білім»  
кафедрасының доценті, ҚазМемҚызПУ. 
 Халықов Қ.З. – философ.ғ.д., сценография жəне киім дизайны  
кафедрасының  профессоры,   Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА  
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
 

Бейнелеу өнері жəне сызу пəнінің болашақ магистрін дайындаудың 
теориялық негізін құрайтын 6М010700-«Бейнелеу өнері жəне сызу»- 
мамандығы үшін базалық кəсіптік пəн болып табылатын «Арнайы пəндерді 
оқыту əдістемесі» пəні болып табылады.  

Қоғам мүмкіндіктерін өздігінен іске асыруына барынша көп талаптану 
жағдайында, жаңа  бағдарға икемді, қоршаған ортамен үйлесімді болу, 
тұлғаның тұтас даму бағытына бас болып тұратын заманауилық білім беру.  

Шығармашылық қабілеті жəне оның ойшылдығы, оқушының əлемдік 
көзқарасын ғылыми-практикада дамытумен қамтамасыз ету, білім беруде 
көркемдіктің жүйесімен шұғылдану үрдісі, бұл басты ұстанымы. 

 «Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі» курсы кəсіби білім берудің 
жоғарғы оқу орыны жүйесінде алдыңғы орынды қамтиды  

Көркемдік-эстетикалық циклдағы арнайы пəндерді оқыту қазіргі заман 
жетістігін жəне мəселенің негізін зерделеу курстың негізгі мақсаты.    
«Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі» пəнін оқыту нəтижесінде магистрант 
білуі керек:  
- заманауи шарттарын көркемдік-эстетикалық білімінің мазмұнын 
анықтайтын əлденше нормативтік-құқықтық құжаттарды; 
- технологиялық ерекшелігін оның мазмұнын, сызу жəне бейнелеу өнері 
бағдарламаларының авторларының негізін; 
- жаңа педагогикалық технологиялар арқылы оқушыларды оқыту жəне 
көркемдік  тəрбие  беру жоғары сатыға көтеру жолы; 
- əртүрлі типтегі оқу орындарының сызу жəне бейнелеу өнерін оқыту 
мазмұнындағы жəне құрылысындағы ерекшеліктерді; 
- дəстүрлі жəне жаңашылдық, сəндік қолданбалы өнер, бейнелеу өнеріндегі 
ұлттық салт-дəстүр,  Қазақстандық жəне шетелдік өнер даму тарихының 
кезеңдерінің негізін;  
- олардың негізгі шығармаларын аймақтық жəне əлемдік, өз елінің атақты 
өнер шеберлерін, өнер əлемінің заманауилық мəселелерінің негізін; 
Магистрант орындай білу керек:  
- көркемдік-эстетиканың білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік 
құжаттардың сəйкестігімен оқыту үрдісін жүргізуді; 
-  алдыңғы қатарлы суретші-педагогтардың тəжірибесімен өз тəжірибелерін 
толықтыру жəне талдау жасауды; 
-  шығармашылықты өзбетінше дамыту, тəжірибеден өткізу;  
-  жұмыс орнын ұйымдастыру,  
-  əртүрлі білім қайнар көзінен керекті ақпараттарды іздестіру;  
-  жұмыста шығармашылықты орындауда бірізділікті қарастыру; 
- жұмысты орындау үшін құрал-сайманмен жабдықтауды жəне заттарды  
таңдауды;   
-  оқушылардың іс-əрекетін жəне білімін тексеруді ұйымдастыру;  
-  кетірген қателерді түзеу жəне іздестіруді;  
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-  бар ресурстармен жұмысты жоспарлау жəне жағдай жасау;  
-  жұмысты ұжымдық іс-əрекетте бөлісіп орындауды; 
-  оқушыдан жеке тұлға дамыту жəне тəрбиелеу, оқытудың міндеті дұрыс 
бағдар беру, оқушыдан көркемдіктің үрдісін жүзеге асыруды;  
 Бұл курста «Педагогикалық зерттеулердің əдістемесі мен 
əдіснамасы», «Көркемдік педагогика тарихы» пəндерін оқуы қисынды 
орынды, сонымен қатар бұл курс тарих жəне философия ғылымы, 
психология-педагогика пəнінің бөлімдерін оқу үрдісінде, игеріп оқыған 
білімдерін  іске асырады.       

 
Пəннің  тақырыптық жоспары 

І Бөлім  Курсты оқу - көркемдік-эстетика циклының арнайы пəндерді 
оқыту əдістемесі. 
1 тақырып. «Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі» курсын оқыту əдісі жəне  
мақсаты, міндеті, нысанасы.  
2 тақырып. Ғылымның басқа курспен өзара байланысы (философия, 
психология, əлеуметтану жəне т.б.). 
3тақырып. Мектеп-колледж-ЖОО-да көркемдік білім беру жүйесінің 
мазмұны мен сипаттамасы. 
II. Бөлім. Арнайы пəндерді оқыту əдістемесінің теориясы мен 
мəселесінің  өзектілігі. 
1   тақырып. Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі теориясының даму бағыты 
жəне идеаның тұжырымдамалық жаңалығы.   
2 тақырып. Педегогикалық үрдісте тұтас оқушының іс-əрекеті бейнелеу.  
3 тақырып. Мектеп-колледж-ЖОО: жүйесінде сызу жəне бейнелеу өнері  
жаңа бағдарламаларына талдау. 
4 тақырып. Педагогикалық үрдіске жалпы көзқарас бейнелеу өнері сабағына 
мұғалім дайындығы. Оқушыны тəрбиелеу жəне көркемдік білімін дамыту 
жолының жобалары. 
5 тақырып. Оқушының қабiлеттiн көркемдік-шығармашылығын дамытуға 
жақындау жолын жеке саралау технологиясының инновациясы.  
II І. Бөлім. Сызудан сабақ беру əдістемесінің ғылыми негізі.  
1 тақырып. Əртүрлі типтегі оқу орындарындағы сызуды оқытудың 
құрылымы мен  мазмұны.  
2 тақырып. Сызуды үйрету арқылы тəрбиелеу мен оқытуға кірер жолы 
жүйесінің  негізі теория.  
3 тақырып. Оқушылар іс-əрекетіндегі график ұғымын кеңістікте дамыту 
ерекшеліктері. 
4 тақырып. Оқыту іскерлігін танымдылықта қалыптастыру жəне дамыту 
құралдарының міндеті графикті зерттеу. 
5 тақырып. Сызу шығармасындағы: маңыздылық жəне ерекшелік 
 

Пəн мазмұны 
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Кіріспе 
«Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі» пəнінің курсы «Бейнелеу өнері 

жəне сызу» мамандығы магистранттарына бағытталған. Оларға түсінік беріп 
жəне көркемдік-эстетикалық циклының арнайы пəндерді оқыту əдістемесі 
мазмұнын жəне мақсатын, міндетін болашақ мұғалімдерге таныстыру: 1) 
көркемдік білім берумен бірге олардың бір-бірімен байланысын, курстың  
практикалық, теориялық қойылымдарын жəне тұрғызылу ерекшеліктерін, 
көркемдік білім жүйесінің тұтастығын, пəннің көркемдік-эстетикалық 
арнайы циклінің барлығын оқытады; 2) Оны жүргізу əдісін жəне көркемдік-
эстетикалық циклінің  пəндеріне арнайы сабақтың  үлгісін енгізуді;3) 
оқушылардың іс-əрекетіндегі ғылыми шығармашылыққа жəне өз бетімен 
оқуға, жетекшілік жəне ұйымдастыру, сабаққа дайындалу оқытушының 
жұмысы;  

6М010700-«Бейнелеу өнері жəне сызу» мамандығы бойынша Қазақстан  
республикасының Мемлекеттік стандартының талаптарына сəйкес жоғарғы 
кəсіптік білім беру компоненті ретінде білім беру педагогикасы «Арнайы 
пəндерді оқыту əдістемесі» пəнінің нысанасы. 

Курс пəні 6М010700-«Бейнелеу өнері жəне сызу» мамандығы бойынша 
Қазақстан республикасының Мемлекеттік стандарты талаптарына сəйкес 
көркемдік-эстетикалық циклының арнайы пəндерді оқыту əдістемесінің 
мəселелерін заманауи оқыту үрдісінде педагогика ғылымы магистрінің 
болашақта кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру үрдісі – пəннің білім аясы. 

Пəннің құрамы 2 кредит көп еңбек сіңіруден тұрады: 15 дəрістік сағат, 
15 семинарлық сағат, 30  МОӨЖ, 30 МӨЖ; 

Магистранттың портфолиосын жарыққа шығару – магистранттың 
өзіндік жұмысы, интерактивтік əдістерді оқыту негізінде, семинар сабақтары 
мен дəрістік сабақтарда технологиялық иновацияны қолдану: пəнді  
оқып-үйренудің формалары мен негізгі əдістері:  

 
Негізгі бөлім 

 
 І Бөлім  Курсты оқу - көркемдік-эстетика циклының арнайы пəндерді 
оқыту əдістемесі. 

1-ші тақырып. «Арнайы пəндерді оқыту əдістемесін» оқыту курсында 
əдісін, міндетін, пəнін, нысанын, қызымет ету аясын жəне оның рөлін, білім 
беру жүйесінен жалпы «Өнер» аймағынан білім алады. Көркемдік- эстетика 
циклының арнайы пəндерінің мазмұны мен құрылысына  жақындау жолы 
мəдениеті тану.  

2-ші тақырып. Пəннің басқа ғылым салаларымен (философия, 
психология, əлеуметтану жəне т.б.) өзара байланысы. 

Көркемдік педагогиканың негізгі əдіснамасы өнер жəне философиялық 
мəдениет. Педагогикалық үрдістегі жалпы көркемдік тəрбие. Қабілетін 
шығармашылықпен дамыту өнерінің психологиясы. Көркемдік білім берудің 
негізгі базасы өнер жəне мəдениет тарихы.Жаңашылдық жəне дəстүр, сəндік-
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қолданбалы өнері, бейнелеу өнеріндегі ұлттық дəстүр, шетелдік жəне 
Қазақстандық өнердің даму тарихи кезеңдерінің негізі. 

3-ші тақырып. Көркемдік білім беру жүйесінің сипаттамасы мен 
мазмұны (мектеп-колледж-ЖОО). Көркемдік білім беру сатысының барлық 
қызымет ету аясы жəне сипаттамасы мен мазмұны. 

 
II. Бөлім. «Арнайы пəндерді оқыту əдістемесі» пəні теориясының 

өзекті мəселелері. 
1-ші тақырып. Арнайы пəндерді оқыту əдістемесіндегі теорияның даму 

бағыты жаңа тұжырымдамалық ой. Негізгі кезеңде оның даму тарихы, 
көркемдік педагогиканың ғылыми мəртебесі. Көркемдік білім беру жүйесінің 
арнайы пəндерінің мазмұнына сипаттама (мектеп-колледж-ЖОО).  

2-ші тақырып. Педагогикалық үрдістің тұтастығы оқушылар іс-
əрекетінде бейнелеу. Көркемдік білім берудегі инновация мен технология 
педагогиканың заманауилығы. Сызу жəне бейнелеу өнері мұғалімі 
жұмысында заманауи ақпараттық тенологияның қолданылуы. Көркемдік 
білім беру жүйесінің əртүрлі сатысында оқушылардың іс-əрекеті көркемдік- 
шығармашылыққа оқытуды ұйымдастыру түрі. 

3-ші тақырып.  Мектеп-колледж-ЖОО-дары жүйесіндегі сызу жəне 
бейнелеу өнерінің заманауи бағдарламаларын талқылау. Сызу жəне бейнелеу 
өнерінің авторлық бағдарламасы. 

4-ші тақырып.  Педагогикалық үрдістің тұтастығына көзқарасы 
бейнелеу өнерi  сабағына мұғалiм дайындығы. Оқушыларды тəрбиелеп жəне 
көркемдік білім беріп дамыту жолының жобалары. Үздіксіз көркемдік білім 
беру жүйесінің циклы көркемдік-эстетикалық пəнінің кешенді оқу-
əдістемесін жобалау. Бейнелеу өнерi кабинетi: еңбектi қорғау, талаптарды 
безендендіру жəне т.б. 

5-ші тақырып. Оқушының қабiлетiн көркем-шығармашылықта 
дамытуға ықпал етудiң жекелей жіктелген инновациялық технологиясы. 
Оқушының қабiлетiн көркемдікке дамытуға бағытталған (эвристикаға  
үйрету, дамытушылық,  келелі мəселе, компьютер қолдану жəне  т.б.) тиiмдi 
педагогикалық инновациялық технологиялар. Жаттығуға берілген 
тапсырманың оқу-шығармашылық құрылымын, жеке қабілетті көркем- 
шығармашыл дараны дамытып бағыт көрсету (түсті көріп есте сақтауын 
жəне көруін дамыту; қиялдау жəне елестету;  шебер бейнелеу іс-əрекеті; 
оқушының қол саусақтарының сезімдерін: графикалық бейнелеу қабілетінiң 
дамыту, қағазға бейнені дұрыс орналастыру ептілігін, түстік реңдік сезімін 
дамыту; композициялық орталықты сезiну; түпнұсқаны, үш өлшемде жасау 
ептілігі жаңа тақырыптық қойылым жəне т.б.). 

 
II І. Бөлiм. Сызудан сабақ беру əдiстемесінiң ғылыми негiздерi. 
1-шi тақырып. Оқу мекемелерінің əртүрлі типптерінде сызуды 

оқытудың  құрылымы мен  мазмұны. Көркемдік бiлiм берудің əртүрлi 
сатысында оқушыларды əзiрлеуде кесте сапасын жоғарылату. Ақпараттық  



96 

 

кесте түрiнде берiлу əдiстерін игеру төңiрегiндегi адам баласының 
жетістіктер жиынтығы «Мəдениет графикасы». Қызметте басқа да аймақта, 
дизайнда, өндірісте, ғылымда, техникада қолданылатын кестенің тілі. 
Курстың политехникалық бағыты. Ақпаратта кескіндеудің əдістері жəне 
кестенің теориялық əдістемесі. 

2-шi тақырып. Сызуды оқыту арқылы тəрбиелеу жəне үйретуге 
жақындаудың жолын жүйелеудің теориялық негізі. Жеке адамның 
шығармашылығын қалыптастырудың жайы қалайда жұмыс істеу  жəне 
сызудың құрылымын оқып білуге тəрбиелеумен оқытудың жүйесін өңдеу. 

3-шi тақырып. Оқушылар іс-əрекетіндегі кесте ұғымын кеңістікте 
дамыту ерекшеліктері. Іс-əрекетіндегі кесте үрдісiндегі ұғымын кеңiстiкте 
дамытудың психологиялық-педагогикалық аспектісі. Кеңiстiктегі бейненің 
үлгісін салу жəне жалпылау деңгейi. 

4-шi тақырып. Шеберлікті танып білуін қалыптастыру жəне 
дамытудың жолын, кестенің міндетін зерттеу. Бейне-белгінің кесте түрiндегі 
құрылымы. Лекалды қисықтардың оюы. Қиял оптикасы. Сызудағы логика. 
Техникалық сурет. 

5-шi тақырып. Сызу шығармашылығының: мазмұны жəне ерекшелiгі. 
Кестелік шығармашылық іс-əрекет. Сызу бойынша шығармашылық 
міндеттің екі категориясы бар: кестенің мазмұнымен жұмыс орындатып 
оқушылардың дайындығын дамыту. Екiншi, іс-əрекетті жобалау элементінің 
міндетті: техникалық тапсырманы ұқсатып орындату, құрастыруға дейін, 
қайта құрастыру 
 
Практикалық (семинарлық ) сабақтың тақрыптыры (шамамен алынған) 
1 .Көркемдік-эстетика циклының арнайы пəндерiнен сабақ беру əдiстемесiн 
дамытудың бағыты жəне тұжырымдық  ойы. 
2. Көркемдік бiлiм берудегi инновациялық технологиялар. 
3. Оқу орындарында(көркемдік колледждер) мамандандырылған «сызу» 
курсына арналған кестенің міндеті шығармашылықты құрастыру. 
4. Бастауыш мектеп оқушыларының көркемдік шығармашылық қабiлеттерiн 
жеке дамытуға бағыт беру жаттығуларды жəне оқу-шығармашылық 
тапсырмаларды құрастырту. 
5. Орта мектеп сатысында негiзi оқушылардың тəрбиесiн жəне көркемдік 
бiлiмін дамытуды жобалау. 
6. Көркемдік-эстетика циклының арнайы пəндерінің мазмұндық құрылымына 
кірер жол мəдениетті тану. 

 
Магистранттар мен оқытушы басшылығының  
өзiндiк жұмыстарының тізімі (шамамен алынған) 

1. Мектеп-колледж-ЖОО-дары жүйесіндегі бейнелеу өнерi жəне сызу 
пəндерінің қазiргi жаңа оқу бағдарламаларын талқылау 
2. Жалпы орта мектептің жоғарғы баспалдағындағы оқушыларға сызу 
сабағынан кестені орындату іс-əрекетінде кеңiстiк туралы түсінігін дамыту 
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3. Сызуды үйрету арқылы колледждегі оқушыларға тəлiм-тəрбие берудің 
жүйелі жолын іздестіру.    
4. Көркемдік бiлiм аймағындағы қазiргi жаңа ғылыми əдiс-тəсілдерді  талдау.  
5. Көркемдік педагогикасының тиімділігі мен критерияларын жəне қазіргі 
бiлiмдердегі инновацияларды талқылау 
6.  Көркемдік бiлiмдi жобалау əдiсі.  
7. Орта мектептiң көркемдік-эстетика циклдарына арналған пəндерін оқу-
əдiстемелiк кешендерiн жобалаудың негiзi 
8.Көркемдік бiлiм беру жүйесiнiң əртүрлi баспалдақтарындағы оқушылардың 
іс-əрекетін көркемдік шығармашылыққа үйретуді ұйымдастыру үлгісі  
9. Бейнелеу өнерi жəне сызу мұғалiмдерi жұмысына қазiргi ақпараттық 
технологияларды қолдану. 

 
Магистранттардың өзiндiк жұмыстарының тiзiмі (шамамен алынған) 

1. «Бейнелеу өнері» пəнін оқыту мазмұнының құрылымдық стилінде, 
шетелдік өнердің даму тарихи негiзiнің ерекше байқалуы. 
2. Ресей Федерациясындағы бейнелеу өнерi пəні бойынша жазылған қазiргi 
бағдарламаларды талдау. 
3. Мектеп-колледж-ЖОО-дарының көркемдік тəрбие беру 
бағдарламаларының жүйелілік сабақтастығын талдау. 
4. Көркемдік білімге қосымша жүйелі бағдарламалар құрастыру. 
5. Қазақстан жəне шетел мемлекеттерiнің тəжiрибесi: 12-жылдық  
мектептерде көркемдік тəрбие берудің құрылымын зерделеу. 
6. Өнер психологиясының негізгі бөлімінің мазмұнына сипаттама.   
7. Орта бiлiм мектебiнiң сызу сабақтарында жеке тұлғаның 
шығармашылығын қалыптастыру.  
8. Көркемдік өнер бiлiмі жүйесiндегi компъютерлік технология. 
9. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабiлеттiлiктерiн 
дамытудың диагностикалық əдiстерiн құрастыру. 
10. Көркемдік бiлiм беру баспалдақтарында оқушыларды кесте арқылы 
даярлау. 
11. Бейнелеу өнерiнен сабақ беру əдiстемесінің даму тарихы. 
12. Еуропа көркемдік өнер мектептерiндегi бейнелеу өнерiн оқытудың 
əдiстемесі. 
13. Сəндік қолданбалы өнердегі жəне бейнелеу өнеріндегі ұлттық дəстүрлер, 
қазақ өнерінің даму тарихы. 
14. «Бейнелеу өнерi» пəнін оқыту мазмұнының құрылымындағы ұлттық 
мəдениеттің элементтері. 
15. Көркемдік бiлiм негізінің базасы өнер жəне мəдениет тарихы 

 
Оқу - лабораториялық  жабдық 

1. Білімді жəне көркемдік-эстетикалық тəрбиені ұйымдастырудың отандық 
жəне шетелдік нормативтiк-құқықтық құжаттары. 
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2. Орта бiлiм жəне көркемдік мектептер үшiн бейнелеу өнерi жəне сызу 
пəндеріне арналған  бағдарламалардың үлгiлерi. 
3. Орта бiлiм жəне көркемдік мектептер үшiн бейнелеу өнерi жəне сызу 
пəндеріне арналған отандық жəне шетелдік бағдарламалар, оқулықтар, 
əдістемелік құралдар. 
4. Қазақстан Республикасының бейнелеу өнерi жəне сызу пəндері бойынша 
жаңа буын  оқулықтары. 
5. Ресей федерациялық мемлекетінің бейнелеу өнері жəне сызу пəндеріне 
арналған жаңа буын оқулықтары. 
6. Бейнелеу өнерін оқытуға арналған электрондық альбомдар, слайдтар, 
видеофильмдер,  молберттер, пакетте  график  бағдарламасы бар компьютер,  
интерактивті тақта. 
 
Жобалар жəне рефераттарға арналған тақырыптар (шамамен алынған) 

1. Бала жəне көркемдік-эстетиканы дамытушы орта. 
2. Шетел бейнелеу өнерiнiң даму кезеңдерi. 
3.Өнер шығармаларымен таныстыру арқылы эстетиканы қабылдату. 
4. Баланың ішкі дүниесін тану құралы ретінде, жобалық əдiстер. 
5. Бейнелеу өнерiнiң жанрлары (мифологиялық, дiни, тұрмыстық) 
6.Эстетикалық тəрбиенiң басты құралдарының бiрi мұражай    
   педагогикасы. 
7. Көркемдік өнер мектептеріндегi пленэрлік тəжiрибе. 
8. Бейнелеу өнерi сабақтарындағы пəнаралық байланыстар. 
9.Көркемдік-эстетикалық пəндердің көрнекілік құралдарымен жеке тұлғаның     
   полимəдениетін қалыптастыру. 
10. Бейнелеу өнерi сабақтарында ұлттық мəдениеттiң рөлi. 
11. Қазақстан суретшiлері, қазақстандық бейнелеу өнерiнiң ерекшелiгi.  
12. Қазақстандағы кiтап графикасы 
13. Сəндік-қолданбалы өнердегі ұлттық дəстүрлердің көрінуі. 
14. Кеңестік кезеңдегі көркемдік-педагогикалық бiлiмнiң жүргізілуі 
15. Көркемдік академияда оқытудың педагогикалық жүйесі. 
16. Көркемдік-педагогикалық бiлiмнiң қалыптасуы жəне дамуы. 
17. Бейнелеу өнерi бойынша көрнекi құралдардың классификациясы. 

 
Ұсынылған əдебиеттер 

 
Негізгі əдебиеттер 

1.Фомина Н.Н. Педагогика искусства как область научного знания: Науч. 
докл. // В сб. науч.тр.: Педагогика искусства как новое направление 
гуманитарного знания. Часть 1. – М.: Институт художественного образования 
РАО, 2007. – 265 с. 
2.Эстетическое мировосприятие детей разных возрастных групп: Сб. науч. 
ст. // Науч. ред. Торшилова Е.М. – М.: Институт художественного 
образования РАО, 2007. – 367 с. 
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3.Художественное образование в парадигме современной культуры / Сб. 
статей Института художественного образования Российской академии 
образования // под ред. Е.М. Торшиловой. М, 2006. – 234 с. 
4.Интерпретация мирового классического наследия в общеобразовательной и 
профильной школе: Науч.-метод. пособие. Под ред. Ивановой Э.И., Поля 
Д.В. – М.: Институт художественного образования РАО, 2007. – 345 с. 
5.Коротеева Е.И. Развитие способностей детей к художественно-творческой 
деятельности. – М.: Издательский дом Рос. Академ. образования, 2005.–453 с. 
6.Иллюстрированная история Казахстана с древнейших времен до наших 
дней в четырех томах. АО «Қазақ энциклопедиясы». – 2007. – 456 с. 

 
Қосымша əдебиеттер 

1.Менеджмент качества художественного образования в современном 
образовательном учреждении // Художественное образование в парадигме 
современной культуры / Науч. ред. Е.М. Торшилова. Ред.-сост. Е.В. Боякова, 
А.И. Радомский - М.: ИХО РАО, 2006. - С. 191-202. 
2.Новая парадигма культуросообразной модели художественного 
образования. Подход к проблеме. // Художественное образование в 
парадигме современной культуры. - РАО ИХО М, 2006. 
3.Кашекова И.Э. Моделирование образовательного пространства школы 
средствами искусства: Моногр. – М.: Издательский Дом РАО, 2007. – 245 с. 
4.Междисциплинарный интегрированный подход к обучению и воспитанию 
(опыт региональных исследований). Сб. науч. статей / Ред. - сост. Е.П. 
Олесина / Под общей ред. Л.Г. Савенковой. - М.: ИХО РАО, 2006. – 279 с. 
5.Толебиев А., Альмухамбетов Б.А. История искусств. А: Арна, 2009. – 356 с. 
6.Жеделов К.О. Қазақстан бастауыш мектептеріндегі бейнелеу өнері: 
кешегісі мен бүгінгісі. Алматы: Үш қиян. – 2008. – 356 б. 
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I. Түсіндірме жазба 

 
Пəннің мақсаттары мен міндеттері, оқу үрдісіндегі орны 

Пəннің мақсаты - болашақ суретші магистрантқа кəсіби білім жəне 
біліктілік беру, кескіндеме, графика сəндік-қолданбалы өнер саласы 
бойынша оның шығармашылық қабілеттерін дамыту, оны өзіндік тəуелсіз 
шығармашылық жұмысқа дайындау. Болашақ магистрант-суретші 
кескіндеме, графика, сəндік-қолданбалы өнер саласында терең теориялық 
жəне практикалық дағдыларын алуы керек,  заманауи өнер мəселелерін 
жақсы  түсіне білуі қажет, əртүрлі өнер мектептерінің классикалық 
мұрасының құндылығын дұрыс бағалауы керек. Шығармашылық 
шеберлілікті кəсіби тұрғыда дамытудың негізін магистрантардың 
тəжірибиелік жұмыстары құрайды.  

Пəннің міндеттері. Визуалды сипатқа ие барлық өнер түрлерінің жəне  
бейнелеу өнерінің жалпы проблематикасымен таныстыру болып табылады. 
Пəннің міндеттері бейнелеу өнері жəне визуалды сипатқа өнер жалпы барлық 
түрлерінің жалпы мəселені енгізу болып табылады. Бейнелеу өнері 
саласындағы арнайы пəндерді оқу қазіргі заманғы өнер мəселелері 
тұрғысынан жалпы өнер түрлерінің  біреуін  толық зерттеуді білдіреді.  

Сонымен қатар, педагогикалық қызмет саласында, ғылыми-зерттеу 
саласында, басқару саласында, жобалау саласында жəне мəдени-
ағартушылық саласында кəсіби міндеттерді шешу. 

Магистранттарға өнер бойынша білім беруде жалпы адамзаттық, ұлттық 
жəне жеке тұлғалық дағдысын дамыту, өнер бойынша білім берудің 
əлеуметтік даму тарихын ашып көсету, əлемдік өнердің дамуына байланысты 
өнер бойынша білім беру жүйесінің даму заңдылықтарын бақылау. Сондай-
ақ, бейнелеу өнері бойынша оқу-тəрбиелік жұмыстардың əрбір түрін оқыту 
сəттеріне назар аудару қажет. 

Білім беру бағдарламалар жүйесіндегі пəннің орны: «Арнайы 
пəндер» пəні  6M010700 «Бейнелеу өнері жəне сызу» (1 жыл) мамандығы 
бойынша оқитын магистранттарға арналған.Оның бағдарламасы шектеулі 
алдынғы бакалавр дəрежесінің бағдарламасымен байланысты. Сонымен 
қатар,  «Арнайы пəндер» пəні бойынша магистрант  осы сала аясында  терең 
жəне іргелі, кəсіби білім алуы керек. Аталмыш білім беру бағдарламасының 
екі негізгі артышылықтары білім берудегі жоғарғы деңгейі жəне оқыту 
барысында тəжірибелік қызметке бағдарлану. Студенттерге жəне 
магистранттарға қазіргі заманғы оқыту  бағдарламаларына негізделген 
бейнелеу өнерінің теориясы  оқытылады, арнайы пəндерге жəне тəжірибеге 
үлкен назар аударылады. 

Басқаша айтқанда, магистр оқуын тəмəндағаннан кейін қазіргі заманның 
талаптарына сай жəне қажетті  көркем өнер мен мəдениет, педагогика жəне 
бейнелеу өнері саласындағы білімдерді жəне тəжірибелік дағдыларды еркін, 
жақсы  меңгерген кəсіби білікті маманға айналады.  
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Пəнде өнер бойынша білім берудің əдістемелер мен əдістемелерін 
зерттеуге ең көп тараған зерттеуге тəсілдері айқындалады, əрине, 
магистранттарға көркем жəне педагогикалық ойдың даму жолдарын түсінуге, 
өнер бойынша білім беру саласындағы  көрнекті мамандардың заманауи 
көзқарастарымен танысуға көмектеседі.Пəнді оқыту дəріс оқу жəне 
тəжірибелік сабақтарды жүргізу  арқылы жүзеге асырылады. 

Бақылау магистранттардың  шығармашылық жəне ғылыми жұмысы 
арқылы жүргізіледі, сондай-ақ емтихан немесе өткен материал бойынша  
сынақ көмегімен жүзеге асырылады. Игеруге айтарлықтай күрделі жəне қиын 
тақырыптар бойынша ғылыми баяндамалар жəне хабарландыруларды 
дайындау ұйымдастырылады, бұл керек білімдерді толық игеруге ықпал 
етеді.  

 
Пəнді игерудегі нəтижелерге бағытталған талаптар: 
Пəнді оқу  кəсіби құзыреттіліктің  дамуына жəне қалыптасуына 

бағытталған: 
– өз бетінше кəсіби жəне тұлғалық, шығармашылық жəне ғылыми білімді 
жүзеге асыруға қабілетті,одан əрі білім алу жəне кəсіби, шығармашылық 
мансап  бағытын көркем жəне шығармашылық  тұрғыда жобалауға; 
– əр түрлі типтегі көркем білім беру оқу орындарында түрлі  көркем жəне 
педагогикалық білім беру деңгейлерінде оқу үрдісін жүзеге асыруға жəне 
заманауи əдістер пайдалана алуға мен технологияларын ұйымдастыраға 
қабілетті; 
− білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
қабілетті; 
− оқу-əдістемелік модельдерді, əдістерді, технологияларды мен оқыту 
əдістерін  дайындауға жəне жүзеге асыруға, ұлттық, көркем, мəдени жəне 
эстетикалық құндылықтарды сақтауды жəне таратуды ескере отырып, үрдіс 
нəтижелерін талдауға оларды əртүрлі типтегі көркем білім беру оқу 
орындарында қолдануға қабілетті; 
− білім беру сапасын бақыладың əдістерімен үлгілерін, сонымен қатар 
шетелдік тəжірибе қолдану негізіндегі жəне ақпараттық технологиялар 
негзіндегі əртүрлі бейнелеу жəне көркем өнер материалдарын жобалауға 
қабілетті; 
− сандық медиа құралдарын қолдану арқылы  көркем шығармашылықты 
дамытуға ықпал ететін нақты оқыту əдістерінің жəне өнер 
технологияларының жəне техникаларының жаңа білім беру мазмұнын 
жобалауға қабілетті. 
 

Пəнді оқудың үрдісі пəндік құзыреттілікті дамыту мен 
қалыптастыруға  бағытталған: 
- өзбетінше ғылыми-зерттеу жəне ғылыми-педагогикалық қызмет 
біліктіліктерін игеру, сондай-ақ бейнелеу өнерінің əр түрлі салаларында кең 
білімді талап ететін шығармашылық дағдыларды меңгеру; 
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- терең кəсіби біліктілікті талап ететін ғылыми-зерттеу, ғылыми-
педагогикалық жəне шығармашылық қызмет барысында пайда болған 
мəселелерді  тұжырымдай жəне шеше алу; 
- нақты зерттеу міндеттерінен жаңа əдісттер жасау жəне қолданыстағы 
əдістерді өзгерту, қажетті зерттеу əдістерін таңдау; 
- қолда бар əдеби мəліметтерді ескере отырып, алынған нəтижелерді өңдеу, 
талдау жəне ұғыну; 
- авторлық көркем шығармаларды жасау бойынша жұмыс істей алу. 
 

Пəнді оқу нəтижесінда магистрант мыналарды білуі қажет: 
- ғылым жəне білім заманауи мəселелері туралы;  
- білім беру ортасын  құрастыру туралы;  
- мəдениет жəне өнерді ұйымдастыруды қалыптастыру туралы; 
- басқару үрдісі, ғылыми зерттеу туралы;  
- білім беру əдістерін, технологияларын, əдістемелерін, əдістемелік 
модельдерін жүзеге асыру жəне өңдеу туралы; 
- білім беру сапасын бақылау туралы;  
- көркем-мəдени ортаны қалыптастыру туралы;  
- этно-ұлттық, аймақтық, отандық жəне əлемдік тұрғысындағы ұлттық өнер, 
бейнелеу жəне сəндік-қолданбалы өнерді оқыту əдістемесінің білімдер 
жүйесін; 
- эстетикалық тəрбиелеудегі жəне көркем білім берудегі  əлемдік жəне 
отандық  тəжірибені білу.  
білу:  
-  түрлі көркем жəне эстетикалық үрдістерді жəне бейнелеу өнерінің 
түрлеріне талдау жасай білу, көркем білім беру жүйесіне олардың 
ықпалдығын түсіне білу; 
-  бейнелеу өнері (графика, кескіндеу, сəндік-қолданбалы өнер) саласындағы 
жаңа ғылыми, оқу-əдістемелік əдебиеттерді талдай білу жəне оларды 
əдебиеттердің мазмұның құрастыруда қолдана білу; 
Магистрант адам, мəдениет жəне өнер бойынша негізгі  салаларындағы 
білімдер аясында жан-жақты болуы қажет, өзінің мамандығының əлеуметтік 
жəне көркемдік маңыздылығын түсінуі керек, алған білімдерін əртүрлі кəсіби 
жəне əлеуметтік қызметтерде пайдалана білуі қажет, мəдени тұрғыда ойлана 
білуі керек, бейнелеу өнерімен байланысты салаларда еркін бағдар таба білуі 
қажет,  өнер жəне педагиканың жаңа ағымындағы жаңалықтарды білуі 
керек,ғылыми жəне өнер ақпараттарды сақтай жəне өңдей, оларды алу 
əдістерін білуі қажет, əдеттегі емес педагогикалық жəне шығармашылық 
міндеттерді шеше білуі керек. 
ие болу: 
- арнайы көркем пəндер саласында  көркем педагогикалық білім берудің 
тұжырымдамалық аппарат; 
- арнайы көркем пəндер саласында білім берудің мазмұның ұсыну жəне 
жүйелеу əдістерін іріктеу; 
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II. Пəннің мазмұны 
Тақырып 1.  Көне замандағы жəне орта ғасыр дəуіріндегі бейнелеу өнеріне 
оқыту əдістерінің тарихы (Мысыр, Грекия, Рим). 
Тақырып 2.  Қайта өрлеу дəуіріндегі суретшілер жəне олардың көркемдік 
педагогикаға қосқан үлестері (Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да 
Винчи, Дюрер жəне т.б.).  
Тақырып 3. XVII-XIX ғасырлардағы Батыс Еуропада сурет өнерін оқыту.   
Тақырып 4. Яна Амоса Коменскидің, Жан Жака Руссоның, Песталоццидің, 
Петра Шмидтің, Иоганна Вольфганга Гетенің əдістемелік ойлары. 
Тақырып5. Дюпюи ағайындарының француздық мектебі. 
Г. Кершенштейнердің, К. Риччидің, В. Прейерның, Л. Теддтың 
педагогикалық көзқарастары. Методы обучения рисованию Ашбенің сурет 
салуды оқытудағы əдістемесі. Заманауи шетелдік көркем-өнер мектептері.  
Тақырып 6. Сурет салу бойынша бірінші бағдарламаларды құрастырудағы 
Ресейлік императорлық Көркем-өнер академиясының рөлі. Көрнекті орыс 
суретшілерінің отандық көркем-өнер педагогикасының дамуына қосқан 
үлесі: А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова, А.И. Иванова, А.Е. Егорова, 
В.К. Шебуева, А.Г. Венецианова, К.П. Брюллова, В.Г. Перова, 
А.К. Саврасова. 
Тақырып 7. Көркем-өнер бойынша білім берудің заманауи даму үдерістері. 
Е.И. Игнатьевтің, Г.Б. Смирновтың, А.И. Курнаковтың, Г.В. Бедтің көркем 
арнайы пəндерді оқыту əдістеріндегі негізгі идеялары. Орыс көркем-өнер 
мектебінің көркем-өнер пəндерін оқытудағы теориясы мен тəжірибесіндегі 
жəне Н.Н. Ростовцевтің и В.С. Кузиннің, Н.С. Хворостовтың жəне 
басқаладың жаңа тұжырымдамаларындағы дəстүрлер. Жаңа əлеуметтік жəне 
экономикалық жағдайындағы Ресей мектебі жəне көркем-өнер мектебі.  
Тақырып 8. ХХ ғасырдағы Қазақстандағы арнайы пəндерді оқытудың 
əдістемелерінің  дамуы мен қалыптасуы. Абайдың, Ш. Уалихановтың, Ы. 
Алтынсаринның, С. Торайғыровтың  бейнелеу өнерінің дамуына қосқан 
үлестері мен идеялары.  Кəсіби педагогикалық мектептердің жəне өнер 
түрлерінің жүйелерінің қалыптасуы. Н.Г. Хлудов, Е.Сидоркин, Антощенко-
Оленев  жəне т.б. 
Тақырып 9.  Егеменді Қазақстанда бейнелеу өнерінің педагогикасының 
дамуы. Бейнелеу өнері бойынша жаңа буын оқулықтарының  жаңа дəуірі.  

 
Магистранттың оқытушымен өзіндік  
жұмысы бойынша тақырыптар тізімі 

Тақырып 1. А.П. Сапожниковың, П.П.Чистяковтың Ресейлік көркем-өнер 
педагогикасына қосқан үлесі.  
Тақырып 2. Қазақстандағы заманауи көркемөнер педагогикасының 
мəселелері. Өнер, тарих жəне əдістеме: келешектегі өзара байланыстары. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысы бойынша тақырыптар тізімі  
Тақырып 1. Көркемөнер педагогикасы жəне «арт-терапия». 
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Тақырып2. Қазақстандағы бейнелеу өнерін оқытудағы заманауи 
əдістемелердің мəселелері.  
 

Негізгі əдебиеттер тізімі  
1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 
5-8 классов: В 4 ч. – Ч. 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996. 
2. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей  на 
занятиях рисованием: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. 
ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.: ил. 
3. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – 3-е изд. перераб. и 
доп. – М., 1994. 
4. Авсисян О.Н. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие 
для средних худож. учеб. заведений. - М.: Изобразит. иск., 1985. 
5.  Ростовцев Н.Н.  Методика преподавания изобразительного искусства в 
школе: Учебник для студентов худож.- граф. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: Просвещение, 1980. - 239 с.                 
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. 
очерк: Кн. для учителя. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 93 с.                                                                                                                        
 

Қосымша əдебиеттер тізімі 
1. Васильев А.В. Практикум по методике преподавания изобразительного 
искусства. Для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. - М., 1999. 
2. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры в общеобразоват. школе: 
Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1980. 
3. Авсисян О.Н. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие 
для средних худож. учеб. заведений. - М.: Изобразит. иск., 1985. 
4. Шорохов Е.В. Композиция: Учебник для студентов худож.-граф. фак. 
пединститутов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986. 
5. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в I классе:  Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1981. 
6. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1993. 
7. Бестчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2005. – 301 с. 
8. Бестчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Гуманист. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с. 

9. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в II классе:  Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1984. 
10. Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособие для учителей. - М.: 
Просвещение, 1972. 
11. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность: Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1978.  
12. Костерин Н.П. Учебное рисование. Учеб.пособие.- М.: Просвещение, 
1984. – 240с. 
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13. Кузин В.С.. Рисунок. Наброски и зарисовки. – М.: Изд.центр «Академия», 
2004. – 232 с. 
14. Лагутина О.Р. Сюжетное рисование. Учебное пособие. – Мурманск, 2006. 
15. Лагутина О.Р. Теория и практика обучения объемному изображению в 
сюжетном рисовании. Учебное пособие. – Мурманск, 2006. 
 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Ақбаева Ш.А. - педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың Өнер, мəдениет жəне спорт институтының  «Бейнелеу жəне 
сəндік-қолданбалы өнер теориясы мен əдістемесі»  кафедрасының доценті.  
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Дербесова М.А.,- п.ғ.к., ҚазБСҚА-ның дизайн факультетінің доценті. 
Қожағұлов T.M.- п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры.  
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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I. Түсіндірме жазба 
 

Пəннің мақсаттары мен міндеттері, оқу үрдісіндегі орны 
Пəннің мақсаты - болашақ суретші магистрантқа кəсіби білім жəне 

біліктілік беру, кескіндеме, графика сəндік-қолданбалы өнер саласы 
бойынша оның шығармашылық қабілеттерін дамыту, оны өзіндік тəуелсіз 
шығармашылық жұмысқа дайындау. Болашақ магистрант-суретші 
кескіндеме, графика, сəндік-қолданбалы өнер саласында терең теориялық 
жəне практикалық дағдыларын алуы керек,  заманауи өнер мəселелерін 
жақсы  түсіне білуі қажет, əртүрлі өнер мектептерінің классикалық 
мұрасының құндылығын дұрыс бағалауы керек. Шығармашылық 
шеберлілікті кəсіби тұрғыда дамытудың негізін магистрантардың 
тəжірибиелік жұмыстары құрайды.  

Пəннің міндеттері. Визуалды сипатқа ие барлық өнер түрлерінің жəне  
бейнелеу өнерінің жалпы проблематикасымен таныстыру болып табылады. 
Пəннің міндеттері бейнелеу өнері жəне визуалды сипатқа өнер жалпы барлық 
түрлерінің жалпы мəселені енгізу болып табылады. Бейнелеу өнері 
саласындағы арнайы пəндерді оқу қазіргі заманғы өнер мəселелері 
тұрғысынан жалпы өнер түрлерінің  біреуін  толық зерттеуді білдіреді.  

Сонымен қатар, педагогикалық қызмет саласында, ғылыми-зерттеу 
саласында, басқару саласында, жобалау саласында жəне мəдени-
ағартушылық саласында кəсіби міндеттерді шешу. 

Магистранттарға өнер бойынша білім беруде жалпы адамзаттық, ұлттық 
жəне жеке тұлғалық дағдысын дамыту, өнер бойынша білім берудің 
əлеуметтік даму тарихын ашып көсету, əлемдік өнердің дамуына байланысты 
өнер бойынша білім беру жүйесінің даму заңдылықтарын бақылау. Сондай-
ақ, бейнелеу өнері бойынша оқу-тəрбиелік жұмыстардың əрбір түрін оқыту 
сəттеріне назар аудару қажет. 

Білім беру бағдарламалар жүйесіндегі пəннің орны: «Арнайы 
пəндер» пəні  6M010700 «Бейнелеу өнері жəне сызу» (1 жыл) мамандығы 
бойынша оқитын магистранттарға арналған.Оның бағдарламасы шектеулі 
алдынғы бакалавр дəрежесінің бағдарламасымен байланысты. Сонымен 
қатар,  «Арнайы пəндер» пəні бойынша магистрант  осы сала аясында  терең 
жəне іргелі, кəсіби білім алуы керек. Аталмыш білім беру бағдарламасының 
екі негізгі артышылықтары білім берудегі жоғарғы деңгейі жəне оқыту 
барысында тəжірибелік қызметке бағдарлану. Студенттерге жəне 
магистранттарға қазіргі заманғы оқыту  бағдарламаларына негізделген 
бейнелеу өнерінің теориясы  оқытылады, арнайы пəндерге жəне тəжірибеге 
үлкен назар аударылады. 

Басқаша айтқанда, магистр оқуын тəмəндағаннан кейін қазіргі заманның 
талаптарына сай жəне қажетті  көркем өнер мен мəдениет, педагогика жəне 
бейнелеу өнері саласындағы білімдерді жəне тəжірибелік дағдыларды еркін, 
жақсы  меңгерген кəсіби білікті маманға айналады.  
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Пəнде өнер бойынша білім берудің əдістемелер мен əдістемелерін 
зерттеуге ең көп тараған зерттеуге тəсілдері айқындалады, əрине, 
магистранттарға көркем жəне педагогикалық ойдың даму жолдарын түсінуге, 
өнер бойынша білім беру саласындағы  көрнекті мамандардың заманауи 
көзқарастарымен танысуға көмектеседі.Пəнді оқыту дəріс оқу жəне 
тəжірибелік сабақтарды жүргізу  арқылы жүзеге асырылады. 

Бақылау магистранттардың  шығармашылық жəне ғылыми жұмысы 
арқылы жүргізіледі, сондай-ақ емтихан немесе өткен материал бойынша  
сынақ көмегімен жүзеге асырылады. Игеруге айтарлықтай күрделі жəне қиын 
тақырыптар бойынша ғылыми баяндамалар жəне хабарландыруларды 
дайындау ұйымдастырылады, бұл керек білімдерді толық игеруге ықпал 
етеді.  
 

Пəнді игерудегі нəтижелерге бағытталған талаптар: 
Пəнді оқу  кəсіби құзыреттіліктің  дамуына жəне қалыптасуына 

бағытталған: 
� өз бетінше кəсіби жəне тұлғалық, шығармашылық жəне ғылыми білімді 
жүзеге асыруға қабілетті,одан əрі білім алу жəне кəсіби, шығармашылық 
мансап  бағытын көркем жəне шығармашылық  тұрғыда жобалауға; 
� əр түрлі типтегі көркем білім беру оқу орындарында түрлі  көркем жəне 
педагогикалық білім беру деңгейлерінде оқу үрдісін жүзеге асыруға жəне 
заманауи əдістер пайдалана алуға мен технологияларын ұйымдастыраға 
қабілетті; 
� білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
қабілетті; 
� оқу-əдістемелік модельдерді, əдістерді, технологияларды мен оқыту 
əдістерін  дайындауға жəне жүзеге асыруға, ұлттық, көркем, мəдени жəне 
эстетикалық құндылықтарды сақтауды жəне таратуды ескере отырып, үрдіс 
нəтижелерін талдауға оларды əртүрлі типтегі көркем білім беру оқу 
орындарында қолдануға қабілетті; 
� білім беру сапасын бақыладың əдістерімен үлгілерін, сонымен қатар 
шетелдік тəжірибе қолдану негізіндегі жəне ақпараттық технологиялар 
негзіндегі əртүрлі бейнелеу жəне көркем өнер материалдарын жобалауға 
қабілетті; 
� сандық медиа құралдарын қолдану арқылы  көркем шығармашылықты 
дамытуға ықпал ететін нақты оқыту əдістерінің жəне өнер 
технологияларының жəне техникаларының жаңа білім беру мазмұнын 
жобалауға қабілетті. 

Пəнді оқудың үрдісі пəндік құзыреттілікті дамыту мен 
қалыптастыруға  бағытталған: 
- өзбетінше ғылыми-зерттеу жəне ғылыми-педагогикалық қызмет 
біліктіліктерін игеру, сондай-ақ бейнелеу өнерінің əр түрлі салаларында кең 
білімді талап ететін шығармашылық дағдыларды меңгеру; 
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- терең кəсіби біліктілікті талап ететін ғылыми-зерттеу, ғылыми-
педагогикалық жəне шығармашылық қызмет барысында пайда болған 
мəселелерді  тұжырымдай жəне шеше алу; 
- нақты зерттеу міндеттерінен жаңа əдісттер жасау жəне қолданыстағы 
əдістерді өзгерту, қажетті зерттеу əдістерін таңдау; 
- қолда бар əдеби мəліметтерді ескере отырып, алынған нəтижелерді өңдеу, 
талдау жəне ұғыну; 
- авторлық көркем шығармаларды жасау бойынша жұмыс істей алу. 

Пəнді оқу нəтижесінда магистрант мыналарды білуі қажет: 
- ғылым жəне білім заманауи мəселелері туралы;  
- білім беру ортасын  құрастыру туралы;  
- мəдениет жəне өнерді ұйымдастыруды қалыптастыру туралы; 
- басқару үрдісі, ғылыми зерттеу туралы;  
- білім беру əдістерін, технологияларын, əдістемелерін, əдістемелік 
модельдерін жүзеге асыру жəне өңдеу туралы; 
- білім беру сапасын бақылау туралы;  
- көркем-мəдени ортаны қалыптастыру туралы;  
- этно-ұлттық, аймақтық, отандық жəне əлемдік тұрғысындағы ұлттық өнер, 
бейнелеу жəне сəндік-қолданбалы өнерді оқыту əдістемесінің білімдер 
жүйесін; 
- эстетикалық тəрбиелеудегі жəне көркем білім берудегі  əлемдік жəне 
отандық  тəжірибені білу.  

білу:  
-  түрлі көркем жəне эстетикалық үрдістерді жəне бейнелеу өнерінің 
түрлеріне талдау жасай білу, көркем білім беру жүйесіне олардың 
ықпалдығын түсіне білу; 
-  бейнелеу өнері (графика, кескіндеу, сəндік-қолданбалы өнер) саласындағы 
жаңа ғылыми, оқу-əдістемелік əдебиеттерді талдай білу жəне оларды 
əдебиеттердің мазмұның құрастыруда қолдана білу; 
     Магистрант адам, мəдениет жəне өнер бойынша негізгі  салаларындағы 
білімдер аясында жан-жақты болуы қажет, өзінің мамандығының əлеуметтік 
жəне көркемдік маңыздылығын түсінуі керек, алған білімдерін əртүрлі кəсіби 
жəне əлеуметтік қызметтерде пайдалана білуі қажет, мəдени тұрғыда ойлана 
білуі керек, бейнелеу өнерімен байланысты салаларда еркін бағдар таба білуі 
қажет,  өнер жəне педагиканың жаңа ағымындағы жаңалықтарды білуі 
керек,ғылыми жəне өнер ақпараттарды сақтай жəне өңдей, оларды алу 
əдістерін білуі қажет, əдеттегі емес педагогикалық жəне шығармашылық 
міндеттерді шеше білуі керек. 

 ие болу: 

- арнайы көркем пəндер саласында  көркем педагогикалық білім берудің 
тұжырымдамалық аппарат; 
- арнайы көркем пəндер саласында білім берудің мазмұның ұсыну жəне 
жүйелеу əдістерін іріктеу; 
  



113 

 

II. Пəннің мазмұны 
Тақырып 1.  Көне замандағы жəне орта ғасыр дəуіріндегі бейнелеу өнеріне 
оқыту əдістерінің тарихы (Мысыр, Грекия, Рим). 
Тақырып 2.  Қайта өрлеу дəуіріндегі суретшілер жəне олардың көркемдік 
педагогикаға қосқан үлестері (Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да 
Винчи, Дюрер жəне т.б.).  
Тақырып 3. XVII-XIX ғасырлардағы Батыс Еуропада сурет өнерін оқыту.   
Тақырып 4. Яна Амоса Коменскидің, Жан Жака Руссоның, Песталоццидің, 
Петра Шмидтің, Иоганна Вольфганга Гетенің əдістемелік ойлары. 
Тақырып5. Дюпюи ағайындарының француздық мектебі. 
Г. Кершенштейнердің, К. Риччидің, В. Прейерның, Л. Теддтың 
педагогикалық көзқарастары. Методы обучения рисованию Ашбенің сурет 
салуды оқытудағы əдістемесі. Заманауи шетелдік көркем-өнер мектептері.  
Тақырып 6. Сурет салу бойынша бірінші бағдарламаларды құрастырудағы 
Ресейлік императорлық Көркем-өнер академиясының рөлі. Көрнекті орыс 
суретшілерінің отандық көркем-өнер педагогикасының дамуына қосқан 
үлесі: А.П.Лосенко, Г.И.Угрюмова, А.И.Иванова, А.Е.Егорова, В.К.Шебуева, 
А.Г.Венецианова, К.П.Брюллова, В.Г. Перова, А.К. Саврасова. 
Тақырып 7. Көркем-өнер бойынша білім берудің заманауи даму үдерістері. 
Е.И. Игнатьевтің, Г.Б. Смирновтың, А.И. Курнаковтың, Г.В. Бедтің көркем 
арнайы пəндерді оқыту əдістеріндегі негізгі идеялары. Орыс көркем-өнер 
мектебінің көркем-өнер пəндерін оқытудағы теориясы мен тəжірибесіндегі 
жəне Н.Н. Ростовцевтің и В.С. Кузиннің, Н.С. Хворостовтың жəне 
басқаладың жаңа тұжырымдамаларындағы дəстүрлер. Жаңа əлеуметтік жəне 
экономикалық жағдайындағы Ресей мектебі жəне көркем-өнер мектебі.  
Тақырып 8. ХХ ғасырдағы Қазақстандағы арнайы пəндерді оқытудың 
əдістемелерінің  дамуы мен қалыптасуы. Абайдың, Ш. Уалихановтың, Ы. 
Алтынсаринның, С. Торайғыровтың  бейнелеу өнерінің дамуына қосқан 
үлестері мен идеялары.  Кəсіби педагогикалық мектептердің жəне өнер 
түрлерінің жүйелерінің қалыптасуы. Н.Г. Хлудов, Е.Сидоркин, Антощенко-
Оленев  жəне т.б. 
Тақырып 9.  Егеменді Қазақстанда бейнелеу өнерінің педагогикасының 
дамуы. Бейнелеу өнері бойынша жаңа буын оқулықтарының  жаңа дəуірі.  

 
Магистранттың оқытушымен өзіндік жұмысы  

бойынша тақырыптар тізімі 
Тақырып 1. А.П. Сапожниковың, П.П.Чистяковтың Ресейлік көркем-өнер 
педагогикасына қосқан үлесі.  
Тақырып 2. Қазақстандағы заманауи көркемөнер педагогикасының 
мəселелері. Өнер, тарих жəне əдістеме: келешектегі өзара байланыстары. 
 

Магистранттың өзіндік жұмысы бойынша тақырыптар тізімі  
Тақырып 1. Көркемөнер педагогикасы жəне «арт-терапия». 
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Тақырып2. Қазақстандағы бейнелеу өнерін оқытудағы заманауи 
əдістемелердің мəселелері.  
 

Негізгі əдебиеттер тізімі  
1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-
8 классов: В 4 ч. – Ч. 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996. 
2. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей  на 
занятиях рисованием: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. 
ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.: ил. 
3. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – 3-е изд. перераб. и 
доп. – М., 1994. 
4. Авсисян О.Н. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие 
для средних худож. учеб. заведений. - М.: Изобразит. иск., 1985. 
5. Ростовцев Н.Н.  Методика преподавания изобразительного искусства в 
школе: Учебник для студентов худож.- граф. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: Просвещение, 1980. - 239 с.                 
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. 
очерк: Кн. для учителя. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 93 с.                                                
 

Қосымша əдебиеттер тізімі 
1. Васильев А.В. Практикум по методике преподавания изобразительного 
искусства. Для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. - М., 1999. 
2. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры в общеобразоват. школе: 
Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1980. 
3. Авсисян О.Н. Натура и рисование по представлению: Учебное пособие 
для средних худож. учеб. заведений. - М.: Изобразит. иск., 1985. 
4. Шорохов Е.В. Композиция: Учебник для студентов худож.-граф. фак. 
пединститутов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986. 
5. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в I классе:  Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1981. 
6. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1993. 
7. Бестчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2005. – 301 с. 
8. Бестчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Гуманист. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с. 
9. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в II классе:  Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1984. 
10. Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособие для учителей. - М.: 
Просвещение, 1972. 
11. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность: Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1978.  
12. Костерин Н.П. Учебное рисование. Учеб.пособие.- М.: Просвещение, 
1984. – 240с. 
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13. Кузин В.С.. Рисунок. Наброски и зарисовки. – М.: Изд.центр «Академия», 
2004. – 232 с. 
14. Лагутина О.Р. Сюжетное рисование. Учебное пособие. – Мурманск, 2006. 
15. Лагутина О.Р. Теория и практика обучения объемному изображению в 
сюжетном рисовании. Учебное пособие. – Мурманск, 2006. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Ақбаева Ш.А. - педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың Өнер, мəдениет жəне спорт институтының  «Бейнелеу жəне 
сəндік-қолданбалы өнер теориясы мен əдістемесі»  кафедрасының доценті.  
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Алдашов С.А. - физика-математика ғылымдарының докторы, Абай атындағы 
ҚазҰПУ профессоры.  
Тоқыбетов Ж.Т. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, Əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ профессоры.  
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
Ұсынылған типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты негізінде əзірленген. Бұл,  типтік оқу жоспары бойынша 
міндетті пəндер компонентіне жататын«Алгебра, геометрия жəне логиканың 
іргелі мəселелері»пəнінің мазмұнын мен оның қарастырылу ретін, осы  білім 
аясына қажетті білім, білік жəне дағдылардың, құзыреттіліктердің көлемімен 
деңгейін анықтайтын, панді оқу барысында қажет болатын əдебиеттерің 
тізімі көрсетілген құжат. 

Қазіргі кезде, математика пəні мұғалімдері үшін бұған дейін қалыптасып 
қалған, «сабақ беру», «сабақты жақсы түсіндіру» сияқты біліктіліктер 
жеткілікті емес.  Бұл күнгі мұғалімдердің сабағы қандай да деңгейде 
«əдістемелік тəжірибе» болу керек. Бұл мəселені таратып айтсақ, сабақ 
мұғалім оқушыларға «дайын білімді» ұсынушы немесе бар, шынайы деп 
қабылданған, дайын білімді оқушының түсініп алуы тұрғысынан емес, 
білімді оқушының өзі алушы ал мұғалім сол жағдайға ықпал етуші 
тұрғысынан құрылуы керек. Бұл жерде, қазір əр жерде айтыла бастаған, 
«Егер мұғалім сабақта қажетті материалды өзі түсіндірмей, оқушылардың 
өздерінің түсініп алуын ұйымдастырушы болса онда оның(мұғалімнің) 
математикалық ұғымдарды терең білулері міндетті емес!» деген жаңсақ, аса 
қауіпті, интербелсенді оқытудың ерекшеліктерін білмейтін адамдардың 
аузынан шыққан тұжырымнан аулақ болу керек. Себебі, «бар нəрсені бір 
немесе бірнеше рет қайталап барып сынып оқушыларына түсіндіріп 
бергеннен де, сол материалды оқушылардың өздерінің үйренуін 
ұйымдастыру əлдеқайда күрделі, қиын жұмыс». Ал бұл жағдай өз кезеңінде, 
мұғалімге өзінің əр қадамын ғана емес оқушының да əр қадамдарын «Неге», 
«Неге бұлай болды?», «Бұлай болмағанда қалай болар еді?», «Енді бұл 
мəселені қандай бағытты дамыту керек?» ... деген сияқты сұрақтар 
төңірегінде сарапқа салып отыруын қажет етеді. Ал ол үшін мұғалімге əр 
оқушының математикалық тұрғыдан танымдық еркшеліктерін білуді, 
оқушылардың құзырлылықтарын сауатты қадағалау мен бағалауды,  сабақта 
қарастыру жоспарланған математикалық білімнің түп негізін, жалпы 
жағдайын (Мысалы, нақты сандар жиыны деген ол жиын, демек ол жиын 
теориясында қарастырылатын сəйкес ұғымдарға  қойылатын талаптарға, 
анықтамаларға, заңдылықтарға жəне т.б бағынуға тиісті) білуге тиісті. Осы 
тұрғыдан қарағанда элементар математика құрамындағы алгебра, 
геометрияпəндері мазмұнындағы іргелі мəселелердің математикалық негізін 
математика пəндері мұғалімдерінің, оқытушыларының терең түсінуі 
маңызды кəсіби біліктітікке жатады деп ойлаймыз ... 

«Алгебра, геометрия жəне логиканың іргелі мəселелері» пəнінің 
мазмұнында жалпы білім беретін орта мектеп  математика пəні мазмұнын 
толық көлемде қамтылып қана қоймай, оны жан жақты жəне терең түсінуге  
мүмкіндік беретін материалдар да қарастырады. Сол сияқты, мұнда пəн 
мазмұны жалпы білім беретін орта мектеп математика мазмұнын 
мектептегідей оқушылардың материалдарды меңгеру жағдайлары 
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тұрғысынан емес, математикалық  ұғымдардың мазмұны тұрғысынан 
жүйелеп қарастырылады.  

«Алгебра, геометрия жəне логиканың іргелі мəселелері» пəнін оқытудың 
мақсаты  болашақтағы жалпы орта білім беретін мектеп пен арнаулы  жəне 
жоғарыоқу орындарындағы  математикалық  пəндер мұғалімдерінің, 
оқытушыларының, ал бүгінгі педагогикалық университет 
магистранттарының кəсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру жəне дамыту. 

«Алгебра, геометрия жəне логиканың іргелі мəселелері» пəнінің негізгі 
міндеттері: 
1) Магистранттардың  математика  бойынша алған білім, білік жəне 
дағдыларын, құзырлылықтарын жүйелеу, жалпылау, тереңдету; 
2) Магистранттардыңматематикаданфункционалдықсауаттылығындамыту 
3) Магистранттардыңжалпыматематикалықмəдениетініңдеңгейін көтеру; 
4) Магистранттардыңнегізгіматематикалықпəндерді, элективті курстарды 
оқып үйренуге қажетті базалық білімдері мен біліктіліктерін жетілдіру; 
5) Магистранттардаөзматематикалықбілімдерінөздерінің бағалай алу, 
жетілдіре алу дағдыларын қалыптастыру; 
6) Магистранттардың алгебра, геометрия жəнематематикалық логика 
пəндерібойыншабіліктіліктерінжетілдіру; 
7) Магистранттардыңалгебраның, геометрия 
жəнематематикалықлогиканыңіргеліұғымдарыныңжалпыжағдайларыжайлыб
ілімдерінжетілдіру. 

Құзыреттіліктер: 
«Алгебра, геометрия жəне логиканың іргелі мəселелері» пəнінің типтік 

оқу бағдарламасының мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру төменде 
көрсетілген құзыреттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: 

1 курс магистранттарының жалпы мəдениеттікқұзыреттілігі 
төмендегідей сипатталады: 
1) білім алушлардың тұлғалық интеллектік деңгейін қалыптастырға, 
жетілдіруге жəне  шынайы бағалауға қабілетті; 
2) оқу қызметінде танымның негізгі теориялық жағдайлары мен əдістерін 
қолдануға қабілетті; 
3) өз ойын жүйелі жəне сауатты тұжырымдау жəне айта білу, ғылыми 
мəтіндермен жəне көпшілік алдында сөйлеу жұмыстарында ауызша жəне 
жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру; 
4) арнаулы мəтіндерді түсінуде жəне тілдесуде шет тілі білімін қолдана 
алады;   
5) компьютерде, оның ішінде ғаламдық компьютерлік жүйеде жұмыс істеу 
дағдыларын меңгерген, ақпараттарды алу, өңдеу, сақтаудың негізгі əдістерін, 
тəсілдерін, құралдарын қолданады; ; 
6) адамгершілік мінез-құлықтың негіздері мен нормаларын игерген  ; 
7) гигиенаның, еңбекті қорғау жəне сыртқы жағымсыз əсерлерден қорғау 
ережелеріне сай салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыруға қабілетті;  
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1 курс магистранттарының кəсібиқұзыреттілігі төмендегідей 
сипатталады: 
1) оқу-тəрбие үрдісін модельдей білуге жəне өзінің білім беру үрдісінде оны 
іске асыруға қабілетті; 
2) кəсіби этика ұстанымдарын сақтайды, кəсібінің жоғар əлеуметтік 
маңызын түсінеді; 
3) нəтежеге бағытталған оқыту мен оқушыларға өзгермелі еңбек нарығына 
бейімделу үшін қажетті жəне оларға белсенді əрі жауапкершілігі мол азамат 
болуға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді дамытуға көмектесетін 
ұтқырлыққа қабілетті.  

1 курс магистранттарының пəндікқұзыреттілігі төмендегідей 
сипатталады: 
1) орта білім беру ерекшелігін жете түсінеді;  
2) математиканы оқытудың технологиялары мен теориялық білім негіздерін 
қолдануға қабілетті; 
3) теориялық, іргелі жəне қолданбалы математика білімін қолдауға 
қабілетті; 
4) физика-математикалық  аппараттарды, заманауи компьютерлік 
технологияны практикалық есептерді шығаруда қолдауға қабілетті. 
«Алгебра, геометрия жəне логиканың іргелі мəселелері» пəнін оқу негізінде 
магистрант, жалпы білім беретін орта мектеп математика пəнінің мазмұны  
мен жоғары оқу орындарындағы математикалық пəндер мазмұндары 
бойынша терең, жан жақты теориялық жəне практикалық құзіреттіліктерді 
меңгерулері керек.  

Пререквизиттер: Элементар математика, Алгебра жəне сандар 
теориясы, Алгебра жəне анализ бастамалары, Геометрия, Математикалық 
талдау, Дифференциалдық теңдеулер, Ықтималдықтар теориясы жəне 
математикалық статистика, Математикалық есептерді шешудің əдістемелік 
негіздері, Математиканы оқытудың əдістемесі. 

Постреквизиттер:Халықаралық салыстырмалы зерттеулер жағдайында 
оқушылардың математикадан білім сапасын бағалау, Математикадан 
функционалдық сауаттылық қалыптастырудың əдіснамасы, Əдістемелік 
ғылым мен математикалық білім берудің қазіргі проблемалары. 

 
І. ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
I-модуль Алгебраның іргелі мəселелері 

1 Жиындар 
2 Группа. Сақина. Өріс. 
3 Комплекс сандар 
4 Өрнектерді түрлендіру 
5 Жоғары ретті теңдеулерді шешу. 

II- модуль Геометрияның іргелі мəселелері 
1 Евклидтік геометрия 
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ІІ. ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

1модуль.Алгебраның іргелі мəселелері 
Жиын. Жиындардың мысалдары. Жиындардың берілу тəсілдері. 
Жиындардың түрлері. Сан жиындары.Жиындаға амалдар қолдану. 
Жиындардың бірігуі, қилысуы,айырмасы, декарттық көбейтіндісі. Эйлер-
Венн диаграммасы. Натурал сандар немесе Пеано аксиомалары. 
Группа. Сақина. Өріс.Алгебралық операция. Алгебралық операцияның 
қасиеттері. Нейтральды элемент. Кері элемент. Группоид. Ассоциативті 
группоид. Полугруппа. Группа. Сақина. Өріс. Группоидқа, полугруппаға, 
группаға, сақинаға, өріске элементар математика мазмұнынан мысалдар 
келтіру. 
Комплекс сандар.Жорамалсан.Комплекс сан. Комплекс саннныңмодульі, 
түйіндесі. Комплекс санныңтең болу 
шарты.Комплекссандарғаамалдарқолдану. Комплекс санның 
тригонометриялық формасы. Комплекс сандарға амалдар 
қолдану(тригонометриялық формасы үшін). Комплекс сандардыдəрежесі. 
Комплекс сандардан түбір табу. 
Өрнектерді түрлендіру. Қысқаша көбейту фрпмулалары. Ньютон 
биномыжəне Ньютон биномына байлансты формулалар. Безу теоремасы. 
Горнер схемасы. 
Жоғары ретті теңдеулерді шешу. Үшінші дəрежелі теңдеулерді шешу 
тəсілдері. Кордана формуласы. Төртінші дəрежелі теңдеулерді шешу 
тəсілдері. Феррари формуласы. 
 

2модуль. Геометрияның іргелі мəселелері 
Евклидтік геометрия. Элементар геометрияның дəстүрлі мазмұнының 
сипаттамасы. Геометрия курсын аксиомалар негізінде құру. Геометрияның 
аксиомаларына сипаттама. 
Евклидтік емес геометрия. 

 
3 модуль. Математикалық логиканың іргелі мəселелері 

Пікір.Пікірлердіңтүрлері. 

2 Евклидтік емес геометрия 
III- модуль Математикалық логиканың іргелі мəселелері 

1 Пікір 
2 Пікірлерменамалдарорындау 
3 Математикалықдəлелдеулердіңқұрылымы 

4 Математикалықтеоремалардыңтүрлері 
5 Предикаттар. Кванторлар 
6 Математикалық индукция тəсілі 
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Пікірлерменамалдарорындау. Пікірді теріске шығару. 
Пікірлердіңконьюкциясы, дизьюникциясы, импликациясы. Пікірлердің 
эквиавленттілігі. 
Математикалықдəлелдеулердіңқұрылымы. 
Математикалықтеоремалардыңтүрлері. Қажеттілікжəнежеткіліктілік. 
Предикаттар. Кванторлар. 
Математикалық индукция тəсілі. 

 
ІІІ. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАЙТЫНӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ 
Магистранттардың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өзіндік 

жұмыстарының мақсаттары: 
– болашақ мұғалімдерді, оқытушыларды  математикалық пəндерді 
шығармашылықпен оқытуға қажетті құзіреттіліктермен  қамтамасыз етуді,  
«Алгебра, геометрия жəне математикалық логиканың іргелі мəселелері» 
пəнінің мақсаты мен  міндеттерін ескеру негізінде жүзеге асыру;  
– болашақ мұғалімдерді, оқытушыларды  математикалық пəндерден болатын 
əр түрлі сабақтан тыс, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге дайындау; 
– болашақ мұғалімдерде, оқытушыларда  өз математикалық білімдерін 
өздерінің бағалайтындай жəне қажетіне қарай толықтыра алатындай 
құзіреттіліктер қалыптастыру; 
– болашақ мұғалімдердің, оқытушылардың   əр түрлі білім көздерімен жұмыс 
жасай алу дағдыларын қалыптастыру. 

Семинар сабақтары магистранттардың сөз байлығын дамытуға, өз ойын 
дəл жəне дəлелді етіп жеткізуге, дисскуссия жүргізуге, математиканың 
жалпы мəселелері жөнінде пікірін айтуға, қорғауға мүмкіндік беріледі. 
Семинар магистранттардың өзіндік жұмыс істеу белсенділігін дамытады, 
ғылыми- зерттеулер жүргізу əдістерін үйренулеріне ықпал етеді. 

 
ІV. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ  ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 
ОРЫНДАЙТЫНӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ (МОӨЖ) 

ТАҚЫРЫПТАРЫ 
1. Қатынас жəне граф; 
2. Қатынастың қасиеттері; 
3. Функция қатынас ретінде; 
4. Функция сəйкестікретінде; 
5. Принцип Кальвери; 
6. Симпсон формуласы. 

 
V. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ   ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ (МӨЖ) 

Магистранттардың өзіндік жұмысы магистранттардың «Алгебра, 
геометрия жəне математикалық логиканың іргелі мəселелері» курсы 
бойынша аудиторияда алған білімдерін бекітуге, тереңдетуге, пəннің 
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ғылыми-теориялық негіздерін терең меңгеруге, қазіргі заманғы əдістемелер 
мен эксперимент жасау дағдыларын қалыптастыруға бейімділігін 
қалыптастырады, өз бетімен  жұмыс істей білуге үйретеді. Олар мынандай 
тақырыптарда болады: 
1. Топ, сақина, өріс ұғымдары тұрғысынан сандар жиындары мен оларда 
орындалатын арифметикалық амалдарға сипаттама беру; 
2.  Нақты сандар өрісі; 
3. Бесінші дəрежелі теңдеулерді шешуге бағытталған қадамдарға сипаттама 
беру; 
4. Мектеп геометрия курсының жетілдірудің ықтимал бағыттары; 
5. Г. Вейлю аксиомалары негізінде  геометрия курсын құрудың 
сипаттамасы; 
6. Лобачевский геометриясы жəне оның Евклидтік геометриядан өзгешелігі; 
7. Математикалық дəлелдеулер жəне предикаттар логикасы. 
 

VI. АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 

Бірінші аралық тексерудің тапсырмалары 
1. Жиын ұғымы; 
2. Жиын ұғымына мысалдар; 
3. Жиынның берілу тəсілдері; 
4. Жиыннның түрлері; 
5. Мектеп математика мазмұнындағы сандар жиындары; 
6. Жиындардың бірігуі; 
7. Жиындардың қиылысуы; 
8. Жиындардың айырымасы; 
9. Жиындардың декарттық көбейтіндісі; 
10. Меншікті жиындар, универсал жиындар, ... 
11. Эйлер-Венн диаграммалары; 
12. Шектелген, шектелмеген жиындар; 
13. Бинарлы операция: 
14. Бинарлы операция қандай кезде коммутативті? 
15. Бинарлы операция қандай кезде ассоциативті? 
16. Группоид; 
17. Группоидтың қасиеттері; 
18. Полугруппа; 
19.  Полугруппаның қасиетттері; 
20. Группа; 
21. Мектеп математикасынан группаға мысалдар; 
22. Сақина; 
23. Мектеп математикасынан сақинаға мысалдар; 
24. Өріс : 
25. Мектеп математикасынан өріске мысалдар; 
26. Нейтрал элемент; 
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27. Кері элемент; 
28. Комплекс сан, комплекс санның модульі, түйіндесі; 
29.  Комплекс сандарды қосу жəне азайту; 
30. Комплекс сандарды көбейту; 
31. Комплекс сандарды бөлу; 
32. Комплекс сандардың тригонометриялық формасы; 
33. Тригонометриялық формада берілген комплекс сандарды қосу жəне 
азайту; 
34. Тригонометриялық формада берілген комплекс сандарды көбейту; 
35. Тригонометриялық формада берілген комплекс сандарды бөлу; 
36.  Комплекс сандарды дəрежелеу; 
37. Комплекс сандардан түбір табу; 
38.  Үшінші дəрежелі теңдеулерді  көбейткіштерге жіктеу негізінде шешу 
тəсілдері; 
39. Үшінші дəрежелі теңдеулерді  шешудің жалпы идеясы; 
40. Үшінші дəрежелі теңдеулерді  шешу. Кордано формуласы; 
41. Кордано формуласын дəлелдеу; 
42. Төртінші дəрежелі теңдеулерді  көбейткіштерге жіктеу негізінде шешу 
тəсілдері; 
43. Төртінші дəрежелі теңдеулерді  шешудің жалпы идеясы; 
44. Төртінші дəрежелі теңдеулерді  шешу. Феррари формуласы; 
45. Феррари  формуласын дəлелдеу; 
46. Ньютон биномы; 
47. Ньютон биномынабайланстыформулалар; 
48. Безу теоремасы; 
49.  Горнер схемасы. 

 
Екінші аралық тексерудің тапсырмалары 

1.Евклидтік геометрия; 
2. Элементар геометрияның дəстүрлі мазмұнының сипаттамасы; 
3. Геометрия курсын аксиомалар негізінде құру; 
4. Геометрияның аксиомаларына сипаттама; 
5.Евклидтік емес геометрия; 
6. Бесінші аксиома мəселесі; 
7.Пікір; 
8.Пікірлердіңтүрлері; 
9.Пікірдітеріскешығару; 
10Пікірлердіңконьюкциясы;  
11.Пікірлердіңдизьюникциясы;  
12.Пікірлердіңимпликациясы; 
13.Пікірлердіңэквиавленттілігі; 
14.Математикалықдəлелдеулердіңқұрылымы; 
16.Математикалықтеоремалардыңтүрлері; 
17. Қажеттілік жəне жеткіліктілік; 
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18. Предикаттар; 
19. Кванторлар; 
 20. Математикалық индукция тəсілі. 
 

VII. ҰСЫНЫЛАТЫН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты // Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген. – 
Астана, 2012. – 25 б. 
2. Жалпы орта білім беру ұйымдарына арналған оқу пəндерінен үлгілік оқу 
бағдарламалары //Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрінің 2013 жылғы 3 сəуірде №115 бұйрығыменбекітілген. 
3. Алгебра: 7 сынып оқулығы //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: 
Мектеп, 2016. 
4. Геометрия: 7 сынып оқулығы //Ж.Қайдасов жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 
2016. 
5. Алгебра: 8 сынып оқулығы //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: 
Мектеп, 2016. 
6. Геометрия: 8 сынып оқулығы //Ж.Қайдасов жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 
2016. 
7. Алгебра: 9 сынып оқулығы //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: 
Мектеп, 2013. 
8. Алгебра жəне анализ бастамалары: 10 сынып оқулығы. Қоғамдық-
гуманитарлық бағыт //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2014. 
9. Алгебра жəне анализ бастамалары: 10 сынып оқулығы. Жаратылыстану-
математикалық бағыт //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2014.  
10. Геометрия: 10 сынып оқулығы. Қоғамдық-гуманитарлық бағыт 
//Ж.Қайдасов, В.Гусев жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2014. 
11. Геометрия: 10 сынып оқулығы. Жаратылыстану-математикалық бағыт 
//В.Гусев жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2014. 
12. Алгебра жəне анализ бастамалары: 11 сынып оқулығы. Қоғамдық-
гуманитарлық бағыт //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2015. 
13. Алгебра жəне анализ бастамалары: 11 сынып оқулығы. Жаратылыстану-
математикалық бағыт //А.Əбілқасымова жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2015. 
14. Геометрия: 11 сынып оқулығы. Қоғамдық-гуманитарлық бағыт //В.Гусев 
жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2015. 
15. Геометрия: 11 сынып оқулығы. Жаратылыстану-математикалық бағыт 
//В.Гусев жəне т.б. – Алматы: Мектеп, 2015. 
16. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Основные понятия современного 
школьного курса математики. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 
1974. 
17. Евсюк С.Л. Математика. – М., Книжный дом, 2006. – 556 с. 
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18. Гусев В.А., Мордкович А.Г.  Математика. – М., 1999. – 416 с.  
19. Дорофеев Г.В. и др. Пособие по математике для пост. в втузы. – M.: 
«Наука», 1990. – 640 с. 
20. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Геометрия. II 
/  Пер. с нем. – М.: «Наука», 1999. – 410 с. 
21. Владимирский Б.М. и др. Математика / Учебник для вузов – СПб: Лань, 
2006. – 960 с.  
22. Ван дер Варден. Алгебра. Кострикин А.И., Введение в алгебру.  М, Наука, 
1976. 
23. С.Ленг. Алгебра. - М.: Мир, 1968. 
24. С.Клини.Математическая логика.- М.: Мир, 1973. 
25. Гильберт Д. Основания геометрии. - М-Л: Гостехиздат,1948. 
26. Курош А.Г. Алгебраические уравнения произвольных степеней. – М.: 
Наука,1975. 
 

Қосымша əдебиеттер: 
1. Аверьянов Д.И. Большой справочник: математика. – М.: Дрофа, 1998. –  
864 с. 
2. Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочник по методам решения задач. – М.: 
«Наука», 2009. –  576 с. 
3. Пойя Д. Как решать задачу. – M., 2006. – 35 с. 
4. Кулагин Е.Д. и др 3000 конкурсных задач по математике. – М., 2003. – 380  
5. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г.  Практикум по решению задач. – М.: 
«Просвещение», 2009. – 352 с. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Қайыңбаев Ж.Т.- педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 
ҚазҰПУ «Математика, физика жəне информатиканы оқыту əдістемесі» 
кафедрасының доценті. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Алдашов С.А. -физика-математика ғылымдарының докторы, Абай атындағы 
ҚазҰПУ профессоры.  
Кангужин Б.Е.- физика-математика ғылымдарының докторы, Əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ профессоры. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Анализдің іргелі мəселелері» - математикалық анализ бастамаларының 

негізін кұрайтын математикалық пəн жəне бұл келешекте оқушылардың 
математиканы оқу жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті 
математикалық мəдениетін əрі логикалық ойлауын дамытады. 

«Анализдің іргелі мəселері» курсы магистранттарды басқада 
математикалық пəндер мен математикалық əдістерді оқытуға даярлайды. Бұл 
пəннің маңыздылығын мойындау математикалық анализдің элементтерін əр 
деңгейдегі жалпы білім беретін мектептік білім үшін ҚР жалпыға міндетті 
мемлекеттік білім беру стандартына енгізуі жəне «Математикалық 
анализ» пəнін «Математика»,  «Информатика», «Механика», «Космостық 
техника мен технология», «Математикалық жəне  компьютерлік моделдеу», 
«Информациялық жүйелер», «Есептеу техникасы мен бағдарламасын 
қамтамасыз ету» жəне де басқа жаратылыс,техника мен экономикалық 
мамандықтар ҚР МЖМСенгізуі болып табылады.   

Пререквизиттер:«Анализдің іргелі мəселері» курсын оқу үшін орта 
мектеп бағдарламасы көлемінде математика пəнін білуі, сонымен бірге 
математикалық анализбен қатар оқылатын жоғарғы жəне сызықтық 
алгебра, аналитикалық геометрия, дифференциалдық геометрия 
курстарының белгілі бір тарауларын білуі қажет.  

Постреквизиттер:алгебра,геометрия,математикалық анализ, 
дифференциалдық теңдеулер бағыты бойынша міндетті жəне элективті 
курстар. 

«Анализдің іргелі мəселері» курсының осы бағдарламасын игерген 
магистрант: 
- Қазақстанда əрі жақын жəне алыс шет елдерде қалыптасқан ғылыми 
математикалық анализ бағыттары мен мектептері жөнінде мағлұматты болуы 
керек. Математиканың заманауи дамуы(тенденция) мен болашағы бар 
бағыттарын, сонымен бірге оларды оқытудың əдістемесі туралы хабардар 
болуы керек;  
- математикалық анализдің негізгі іргелі ұғымдарын: тізбектер теориясын; 
үзіліссіз функциялар теориясын; Ландау символдарын; бір жақты айнымалы 
функциясының дифференциалдық жəнеинтегралдық есептеуін; анықталған 
интегралды;сандық қатарларды білуі керек;  
- математикалық анализдің негізгі есептерін: жиынның дəл шекараларын таба 
білуі;тізбектерді жинақтылыққа зерттей білуі; нүктеде функцияның 
шегінің бар екенін зерттей білуі; жиында жəне нүктеде 
функцияныүзіліссіздікке зерттей білуі;туынды көмегімен функцияны 
зерттеп, оның графигін түзе білуі;интегралдау əдістерін жəне анықталған 
интегралдарды геометрияда, механикада, физикада қолдана 
білуі;жинақтылық белгілерін пайдаланып қатар жинақтылығын зерттей білуі 
керек; 
- математикалық анализге байланысты кəсіби қызметі мəселелерінде де 
компетентті болуы керек. 
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ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚЖОСПАРЫ 
1.Математикалық сөйлемдер құрылысы жəне олардың логикалық 

символика арқылы жазылуы. Нақты сандарды аксиоматикалық құрылымы. 
Сандық жиынның супремумы мен инфимумы. 

2. Санды тізбектер. Санды тізбектердің шегі жəне қарапайым қасиеттері. 
Монотонды тізбектер. Вейерштрасс критерийі.  

3. Тізбекшелер жəне дербес шектер.Больцано-Вейерштрасс 
теоремасы.Санды тізбектер үшін Коши критерийі. 

4.Функция шегі жəне қасиеттері. Монотонды функциялардың шегінің 
бар болуы. Анықталмағандық жəне оларды ашудың тəсілдері. Функцияларды 
салыстыру. 

 5. Үзіліссіз жəне үзілісті функциялар. Үзіліс нүктелері.Үзіліссіз 
функцияныңаралықтағы локальдік қасиеттері жəне аралықтағы мəндері, 
шенелгендігі, кесіндінің шеткі нүктелеріндегі мəндері туралы.Бірқалыпты 
үзіліссіздік. 

6. Функцияның туындысы: анықтамасы, бар 
болуы,кестесі.Дифференциалданатын функциялардың негізгі теоремалары. 
Функция дифференциалы. 

7. Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц формуласы.Локальды экстемум. 
Лагранж теоремасы. Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы. 

8. Экстемумның бар болуының жеткілікті шарты. 
Функцияныңойыстығы мен дөңестігі. Функциядөңестігін жанама арқылы 
анықтау критерийі. Иілу нүктелерінің бар болуының жеткілікті 
шарты.Функцияның графигінің асимптоталары.Функцияның графигін салу.  

9.  Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Интегралдау əдістері. 
Рационал функцияларды интегралдау. 

10. Иррационал, бөлшек-сызықты жəне 
тригонометриялықөрнектердіинтегралдау. 

11. Ньютонның анықталған интегралы: қасиеттері, ортамəн туралы 
теорема. Риман интегралы.Риман интегралының қасиеттері. Интегралдану 
критерийі. 

12. Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру. Анықталған 
интегралды бөліктеп интегралдау. Тейлор формуласы.Қолданылуы. 

13. Сандық қатарлар: қосындысы,жинақтылығы; Коши критерийі; 
қатарларды салыстыру; жинақтылық белгілері: Даламбер, Коши,  
интегралдық. 

14. Қатарлардың абсолютті жəне шартты жинақтылығы.Жинақтылық 
белгілері.Риман теоремасы. 

 
ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
КІРІСПЕ 

Анализдің  анализ, математиканың басқа да бөлімдері сияқты 
практикаға қажеттіліктентуып дамыды. Шынайы өмірдің əртүрлі 
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құбылыстарына тиісті заңдылықтарды ол абстракті формада бейнелейді. Бұл 
заңдылықтар физикада жəне жаратылыстанудың басқа да салаларында аса 
маңызды рөл атқарады. Бұл «Анализдің іргелі мəселері» пəнінің зерттеу 
объектісі ең алдымен функциялар болып табылады. Олардың көмегімен 
табиғат заңдылықтарымен қатар техникада, экономикада жəне де басқа 
салаларда  жүріп жатқан əртүрлі процестер сипатталуы мүмкін. Сондықтан 
бұл курс кезкелген барлық дерлік математикалық пəндердің негізі болып 
табылатын классикалық математиканың бөлігі. 

Демек бұл пəннің мақсаты-магистранттарды математикалық талдаудың 
іргелі бөлімдерін оқыту: мұны жақсы меңгерген магистрант келешекте 
өзінше анализ бастамаларының əртүрлі арнайы бөлімдерімен жəне олардың 
əдістемесімен оқушыларды оқыта алады. 

Бұл курстың мақсаты тек белгілі мағлұматтарды ғана (анықтамалар, 
теоремалар дəлелдеулері мен олардың арасындағы байланыстар, есептерді 
шешу əдістері)келтіріп қана қоймай, оларды оқыту əдістемесіне үйрету. 
Мұның мақсатына баланың бойына математиканы үйретуге қажетті 
логикалық ойлау мен математикалық мəдениетті (əрі жалпы ғылыми зерттеу 
жұмысын жүргізу) жəне математикалық интуициясыны (сапалық, 
аналитикалық жəне геометриялық) дамытып сіңіру. 

Математиканың заманауи дамуы оған деген жалпы қызығушылықтың 
өсуімен əрі оның практикада қолданылуы көлемінің кеңеюімен сипатталады. 
Қазіргі жаратылыс тану саласында математиканың рөлі өлшеусіз артуда. 
Жаңа əдістемелік тəсілдер ғылымды дамытудың жаңа мүмкіндіктерін 
тудыруда.  

 
І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

Кіріспе. Жиын жəне функция ұғымы. Логиканың кейбір 
ұғымдары.Кванторлар. 

Жиын ұғымы. Жиындарға қолданылатын амалдар. Функцияұғымы. 
Мысалдар. Инъективтік, сюъективтік жəне биъективтікфункциялар. 

Нақты сандар жиыны. Аксиомалар жəне олардың салдары. 
Нақты сандар жиынының аксиоматикалық анықтамасы.  
Сандар жиынының супремумы мен инфимумы. 
Шенелген жəне шенелмеген сандар жиыны. Жиынның супремумы мен 

инфимумыұғымы.  
Санды тізбек.Тізбек  шегі жəне оның қарапайым қасиеттер. 
Тізбек жəне оның шегі. Тізбектерге арифметикалық амалдар қолдану. 

Шенелген, шенелмеген, шексіз аз жəне шексіз үлкен тізбектер. 
Жинақталатын тізбектер жəне олардың қасиеттері. 

Монотонды тізбектер жəне олардың  шегі. Тізбекшелер жəне дербес 
шектер. Больцана-Вейерштрасс теоремасы. 

Монотонды тізбектер ұғымы. Шенелген жəне монотондытізбектердің 
жинақтылығы туралы теорема.е-саны. Тізбектердіңжоғары жəне төменгі 
шектері, шектік нүктелер. 
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Санды тізбектер үшін Коши критерийі. 
Фундаменталдытізбектер.Жинақталатынтізбектерүшін Коши 

критерийі. 
Сандықфункциялар.Негізгі элементар функцияла. 
Жұп, тақ жəне периодты функциялар.Сандық функцияларға 

арифметикалық амалдар қолдану. Күрделі функция. Кері функция. Негізгі 
элементар функциялар жəне олардың қасиеттері.  

Функция шегінің бар болуы анықтамасы. Мысалдар жəне 
шектердің қарапайым қасиеттері. Монотондықфункциялар жəне 
олардың шегінің бар болуы.Анықталмағандық жəне оларды ашудың 
тəсілдері. 

Гейне жəне Коши бойынша функцияның шегі. Функция шегінің бар 
болуыКоши критерийі.Шегі бар функцияларға арифметикалық амалдар 
қолдану. Шексіз аз жəне шексіз үлкен функциялар. Бірінші тамаша шек. 
Екінші тамаша шек.Монотонды функциялар. Монотонды функциялардың 
біржақты шегінің бар болуы. 

Үзіліссіз функциялар. Элементар функциялардың үзіліссіздігі. 
Монотонды функциялардың үзіліссіздігінің қажетті шарты. Үзілісті 
функциялар. Үзіліс нүктелері. 

Үзіліссіз функциялардың анықтамалары.Үзіліссіз функцияларға 
арифметикалық амалдар қолдану. Күрделі функция жəне оныңүзіліссіздігі. 
Функцияның үзіліс нүктелерінің классификациясы.Жойылатын 
үзілістік.Біріншітекті үзіліс. Екіншітекті үзіліс.    

Үзіліссіз функциялар туралы теоремалар. Бірқалыпты үзіліссіздік 
жəне Кантор теоремасы. 

Үзіліссіз функциялардың локальды қасиеттері.Үзіліссіз 
функциялардың глобальдік қасиеттері.Вейерштрастың 
біріншітеоремасы.Вейерштрастың екіншітеоремасы.Байланыстылық жəне 
Больцано-Коши теоремасы. Бірқалыпты үзіліксіздік ұғымы.Кантор 
теоремасы. 

Функцияның туындысы: туындының бар болуының  анықтамасы 
жəне қарапайым мысалдар. Элементар функциялардың туындысы. 
Туындылар кестесі. 

Туындыныңанықтамасы.Функцияны дифференциалдануы 
анықтамасы.Дифференциалдану жəне үзіліссіздік.Күрделіфункцияны 
дифференциалдау.Керіфункцияны дифференциалдау. 

Қосындыны, айырымды, көбейтіндіні жəне бөліндіні 
дифференциалдау.Тригонометриялықфункцияның 
туындысы.Негізгіэлементар функциялар туындысының 
кестесі.Логарифмдікфункцияның туындысы. Дəрежелік көрсеткішті 
функцияның туындысы. 

Дифференциалданатын функциялар туралы негізгі 
теоремалар.Дифференциал ұғымы. 
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Нүктедегі функцияның өсуі жəне кемуі.Локальдік экстемум.Локальдік 
экстемумның қажетті шарты. Ролль теоремасы. Лагранж теоремасы. 
Интервалда монотондық шарт.Кошитеоремасы.Функцияның 
дифференциалыұғымы. 

Жоғарғы ретті туындылар.Лопиталь ережесі.Тейлор формуласы. 
Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц формуласы.Жоғары ретті 

дифференциалдар. Параметрлік түрде берілген функцияны 
дифференциалдау.Анықталмағандықты ашу.  Лопиталь ережесі. Тейлор 
формуласы. Қалдық мүшенің əртүрлі түрлері.  

Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Экстремум 
нүктелері.Иілу нүктелері жəнедөңес функциялар.  

Функцияның монотонды болу белгілері.Стационар нүктелерді 
табу.Қажетті  шарт. Локальдік экстемум.Экстремумның біріншіжеткілікті 
шарты. Экстремумның екінші жеткілікті шарты. Эксремумның үшінші 
жеткілікті шарты. Функцияныңдөңестігін анықтау. Иілу нүктелерінанықтау. 
Иілу нүктелерініңқажетті шарты. Иілу нүктелерінің бірінші жеткілікті 
шарты. Иілу нүктелерінің екінші жеткілікті шарты. Иілу нүктелерінің үшінші 
жеткілікті шарты.   

Функцияның асимптоталары.Функцияграфигінің эскизін түзу. 
Функция графигінің асимптоталары. Вертикаль, көлбеу 

асимптоталардың анықтамалары.Көлбеу асимптота туралы теорема. 
Аралықтағыанықталған функция мəндерінің максимумын жəне минимумын 
табу. Шеттік экстремум. Функция графигін түзу. 

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Интегралдауəдістері. 
Рационал бөлшектерді интегралдау. 

Алғашқы функция ұғымы.Анықталмаған интеграл. Анықталмаған 
интегралдың негізгі қасиеттері.Анықталмаған интегралдың негізгікестесі. 

Айнымалыны ауыстыру əдісі. Бөліктеп интегралдау əдісі. 
Анықталмаған коэффициенттер əдісі. Рационал бөлшекті интегралдау. 
Остроградский əдісі.  

Бөлшек-сызықты иррационал функцияларды интегралдау. Эйлер 
ауыстырулары. Дифференциялдық биномды интегралдау. Тригонометриялық 
функцияларды интегралдау.  

Риманинтегралы. Интегралдану критерийі. Риман интегралының 
қасиеттері. 

Интеграл анықтамасы. Интегралдану. Интегралданудың қажетті 
жəне жеткіліктішарттары. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
Интегралданатын функциялар кластары. Риман интегралында айнымалыны 
ауыстыру жəне бөліктеп интегралдау.Орташа мəн туралыбірінші формула. 
Орташа мəн туралыекінші формула.  

Жоғары айнымалы шегі бойынша дифференциалдану шарты. 
Үзіліссіз функциялардың алғашқы функциясының бар болуы. Ньютон-
Лейбниц формуласы. Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру. 
Анықталған интегралдың қолданылуы. 
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Жоғары шегі айнымалы болатын интеграл.Интегралды есептеудің 
негізгі формуласы.Анықталған интегралды есептеудің негізгі ережелері. 

Риман интегралының кейбір қолданылулары. Қисық сызықтың 
ұзындығы. Жазық фигураның ауданы. Айналу денесібетінің ауданы. 
Қисықсызықты трапецияның ауданы. Қисықсызықты сектор ауданы. Дене 
көлемі. Кейбір кубталатын денелер кластары.  

Сандық қатарлар: сандық қатардың қосындысы мен 
жинақтылығы; Коши критерийі; Қатарларды салыстыру; Даламбер 
жəне Кошидің белгілері; Қатаржинақтылығының интегралдық белгісі. 

Сандық қатар ұғымы.Сандық қатардың қосындысы 
жəнежинақтылығы.Коши критерийі.Мүшелері теріс емес қатарлар.Мүшелері 
теріс емес қатар жинақтылығының қажетті жəне жеткілікті шарттары. 
Салыстырубелгісі.  Даламбер жəне Кошидің белгілері.Интегралдық белгі. 

Сандық қатарлардың абсолютті жəне шартты жинақтылығы. 
Қатарлардың жинақтылық белгілері.Римантеоремасы. 

Ауыспалы таңбалы қатарлар.Сандық қатарлардың абсолютті жəне 
шартты жинақтылығы ұғымы.Шартты жинақталатын қатармүшелерінің 
орнын ауыстыру. Абсолютті жинақталатын қатармүшелерінің орнын 
ауыстыру. Риман теоремасы.   

 
ІІ. СЕМИНАР САБАҚТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

1. Математикалық индукция əдісі. Сандар жиынының супремумы мен 
инфимумы. 
2. Санды тізбек. Шектің бар болуанықтамасы.Монотонды тізбектер.е-
санының анықтамасы жəне онымен байланысты шектер.  
3.Тізбектіңдербес шектері. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. 
Жинақталатынтізбектерүшін Коши критерийі. 
4. Сандық функциялар жəне олардың кейбір берілу тəсілдері.Шегі бар 
функциялар жəне олардың қасиеттері. Тамашашектер. 
5. Анықталмағандық жəне оларды ашудың тəсілдері.Функцияларды 
салыстыру.Ожəнеосимволдары. 
6.Функция туындысы. Элементар функциялардың туындысы. 
Дифференциалдау ережесі.Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц 
формуласы.Тейлор формуласы. 
7.Лопиталь ережесі. 
8.Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Функцияның графигін түзу.  
9. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Айнымалыны ауыстыру əдісі. 
10.Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
11.Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру.  Бөліктеп интегралдау 
əдісі. 
12. Рационал функцияларды 
интегралдау.Иррационалфункциялардыинтегралдау. 
13. Сандық қатарлар. Мүшелері теріс емес сандық қатарлар. 
14. Қатарлардың жинақтылық белгілері. 
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15. Ауыспалы таңбалы қатарлар. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
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30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Алдашов С.А. -физика-математика ғылымдарының докторы, Абай атындағы 
ҚазҰПУ профессоры.  
Кангужин Б.Е.- физика-математика ғылымдарының докторы, Əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ профессоры. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
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тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Анализдің іргелі мəселері» - математикалық анализ бастамаларының 

негізін кұратын математикалық пəн жəне бұл келешекте оқушылардың 
математиканы оқу жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті 
математикалық мəдениетін əрі логикалық ойлауын дамытады. 

«Анализдің іргелі мəселері» курсы магистранттарды басқада 
математикалық пəндер мен математикалық əдістерді оқытуға дайындайды. 
Бұл пəннің маңыздылығын мойындау математикалық анализдің 
элементтерін əр деңгейдегі орта мектептік білім үшін ҚР жалпыға 
міндетті мемлекеттік білім беру стандартына енгізуі жəне 
«Математикалық анализ» пəнін «Математика»,  «Информатика», 
«Механика», «Космостық техника мен технология», «Математикалық жəне  
компьютерлік моделдеу», «Информациялық жүйелер», «Есептеу техникасы 
мен бағдарламасын қамтамасыз ету» жəне де басқа жаратылыс,техника мен 
экономикалық мамандықтар ҚР МЖМСенгізуі.   

Пререквизиттер:«Анализдің іргелі мəселері» курсын оқу үшін орта 
мектеп бағдарламасы көлемінде математика пəнін білу, сонымен бірге  
математикалық анализбен қатар  оқылатын жоғарғы жəне сызықтық 
алгебра, аналитикалық геометрия, дифференциалдық геометрия 
курстарының белгілі бір тарауларын білу қажет.  

Постреквизиттер:алгебра,геометрия,математикалық анализ, 
дифференциальдық теңдеулер бағыты бойынша міндетті жəне элективті 
курстар. 

«Анализдің іргелі мəселері» курсының осы бағдарламасын игерген 
магистрант: 
- Қазақстанда əрі жақын жəне алыс шет елдерде қалыптасқан ғылыми 
математикалық анализ бағыттары мен мектептері жөнінде мағлұматты болуы 
керек. Математиканың заманауи дамуы (тенденция) мен болашағы бар 
бағыттарын, сонымен бірге оларды оқытудың əдістемесі туралы хабардар 
болуы керек;  
- математикалық анализдің негізгі іргелі ұғымдарын: тізбектер теориясын; 
үзіліссіз функциялар теориясын; Ландау символдарын; бір жақты айнымалы 
функциясының дифференциалдық жəне интегралдық есептеуін; анықталған 
интегралды;сандық қатарларды білуі керек;  
- математикалық анализдің негізгі есептерін: жиынның дəл шекараларын таба 
білуі; тізбектерді жинақтылыққа зерттей білуі; нүктеде функцияның 
шегінің бар екенін зерттей білуі; жиында жəне нүктеде функцияны 
үзіліссіздікке зерттей білуі;туынды көмегімен функцияны зерттеп, оның 
графигін түзе білуі;интегралдау əдістерін жəне анықталған интегралдарды 
геометрияда, механикада, физикада қолдана білуі;жинақтылық белгілерін 
пайдаланып қатар жинақтылығын зерттей білуі керек; 
- математикалық анализге байланысты кəсіби қызметі мəселелерінде де 
компетентті болуы керек. 
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ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚЖОСПАРЫ 
1.Санды тізбек. Олардың  шегі жəне қарапайым қасиеттері. Монотонды 
тізбектер. Вейерштрасс критерийі.  
2. Тізбекшелер жəне дербес шектер.Больцано-Вейерштрасс 
теоремасы.Санды тізбектер үшін Коши критерийі. 
3.Функция шегі жəне қасиеттері. Монотонды функциялардың шегінің бар 
болуы. Анықталмағандық жəне оларды ашудың тəсілдері. Функцияларды 
салыстыру. 
4. Үзіліссіз жəне үзілісті функциялар. Үзіліс нүктелері.Үзіліссіз 
функцияныңаралықтағы локальдік қасиеттері жəне аралықтағы мəндері, 
шенелгендігі, кесіндінің шеткі нүктелеріндегі мəндері туралы. Бірқалыпты 
үзіліссіздік. 
5. Функцияның туындысы: анықтамасы, бар 
болуы,кестесі.Дифференциалданатын функциялардың негізгі теоремалары. 
Функция дифференциалы. 
6. Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц формуласы.Локальды экстемум. 
Лагранж теоремасы. Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы. 
7. Экстемумның бар болуының жеткілікті шарты. Функцияныңойыстығы 
мен дөңестігі. Функциядөңестігін жанама арқылы анықтау критерийі. Иілу 
нүктелерінің бар болуының жеткілікті шарты.Функцияның графигінің 
асимптоталары.Функцияның графигін салу.  
8.  Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Интегралдау əдістері. 
Рационал функцияларды интегралдау. 
9. Иррационал, бөлшек-сызықты жəне 
тригонометриялықөрнектердіинтегралдау. 
10. Ньютонның анықталған интегралы: қасиеттері, ортамəн туралы теорема. 
Риман интегралы.Риман интегралының қасиеттері. Интегралдану критерийі. 
11. Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру. Анықталған интегралды 
бөліктеп интегралдау. Тейлор формуласы.Қолданылуы. 

 
ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
КІРІСПЕ 

Анализдің  анализ, математиканың басқа да бөлімдері сияқты 
практикаға қажеттіліктентуып дамыды. Шынайы өмірдің əртүрлі 
құбылыстарына тиісті заңдылықтарды ол абстракті формада бейнелейді. Бұл 
заңдылықтар физикада жəне жаратылыстанудың басқа да салаларында аса 
маңызды рөл атқарады. Бұл «Анализдің іргелі мəселері» пəнінің зерттеу 
объектісі ең алдымен функциялар болып табылады. Олардың көмегімен 
табиғат заңдылықтарымен қатар техникада, экономикада жəне де басқа 
салаларда  жүріп жатқан əртүрлі процестер сипатталуы мүмкін. Сондықтан 
бұл курс кезкелген барлық дерлік математикалық пəндердің негізі болып 
табылатын классикалық математиканың бөлігі. 
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Демек бұл пəннің мақсаты-магистранттарды математикалық талдаудың 
іргелі бөлімдерін оқыту: мұны жақсы меңгерген магистрант келешекте 
өзінше анализ бастамаларының əртүрлі арнайы бөлімдерімен жəне олардың 
əдістемесімен оқушыларды оқыта алады. 

Бұл курстың мақсаты тек белгілі мағлұматтарды ғана (анықтамалар, 
теоремалар дəлелдеулері мен олардың арасындағы байланыстар, есептерді 
шешу əдістері) келтіріп қана қоймай, оларды оқыту əдістемесіне үйрету. 
Мұның мақсатына баланың бойына математиканы үйретуге қажетті 
логикалық ойлау мен математикалық мəдениетті (əрі жалпы ғылыми зерттеу 
жұмысын жүргізу) жəне математикалық интуициясыны (сапалық, 
аналитикалық жəне геометриялық) дамытып сіңіру. 

Математиканың заманауи дамуы оған деген жалпы қызығушылықтың 
өсуімен əрі оның практикада қолданылуы көлемінің кеңеюімен сипатталады. 
Қазіргі жаратылыс тану саласында математиканың рөлі өлшеусіз артуда. 
Жаңа əдістемелік тəсілдер ғылымды дамытудың жаңа мүмкіндіктерін 
тудыруда.   

І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
Санды тізбек. Тізбек  шегі жəне оның қарапайым қасиеттер. 
Тізбек жəне оның шегі. Тізбектерге арифметикалық амалдар қолдану. 

Шенелген, шенелмеген, шексіз аз жəне шексіз үлкен тізбектер. 
Жинақталатын тізбектер жəне олардың қасиеттері. 

Монотонды тізбектер жəне олардың  шегі. Тізбекшелер жəне 
дербес шектер. Больцана-Вейерштрасс теоремасы. 

Монотонды тізбектер ұғымы. Шенелген жəне монотонды тізбектердің  
жинақтылығы туралы теорема.е-саны. Тізбектердіңжоғары жəне төменгі 
шектері, шектік нүктелер.  

Санды тізбектер үшін Коши критерийі.  
Фундаменталдытізбектер.Жинақталатынтізбектерүшін Коши 

критерийі. 
Сандықфункциялар.Негізгі элементар функцияла. 
Жұп, тақ жəне периодты функциялар.Сандық функцияларға 

арифметикалық амалдар қолдану. Күрделі функция. Кері функция. Негізгі 
элементар функциялар жəне олардың қасиеттері.   

Функция шегінің бар болуы анықтамасы. Мысалдар жəне 
шектердің қарапайым қасиеттері. Монотондық функциялар жəне 
олардың шегінің бар болуы.Анықталмағандық жəне оларды ашудың 
тəсілдері. 

Гейне жəне Коши бойынша функцияның шегі. Функция шегінің бар 
болуыКоши критерийі. Шегі бар функцияларға арифметикалық амалдар 
қолдану. Шексіз аз жəне шексіз үлкен функциялар. Бірінші тамаша шек. 
Екінші тамаша шек.Монотонды функциялар. Монотонды функциялардың 
біржақты шегінің бар болуы. 
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 Үзіліссіз функциялар. Элементар функциялардың үзіліссіздігі. 
Монотонды функциялардың үзіліссіздігінің қажетті шарты. Үзілісті 
функциялар. Үзіліс нүктелері. 

Үзіліссіз функциялардың анықтамалары.Үзіліссіз функцияларға 
арифметикалық амалдар қолдану. Күрделі функция жəне оныңүзіліссіздігі. 
Функцияның үзіліс нүктелерінің классификациясы.Жойылатын 
үзілістік.Бірінші текті үзіліс. Екінші текті үзіліс.    

Үзіліссіз функциялар туралы теоремалар. Бірқалыпты үзіліссіздік 
жəне Кантор теоремасы. 

Үзіліссіз функциялардың локальды қасиеттері.Үзіліссіз 
функциялардың глобальдік қасиеттері.Вейерштрастың 
біріншітеоремасы.Вейерштрастың екіншітеоремасы.Байланыстылық жəне 
Больцано-Коши теоремасы. Бірқалыпты үзіліксіздік ұғымы.Кантор 
теоремасы. 

 Функцияның туындысы: туындының бар болуының  анықтамасы 
жəне қарапайым мысалдар. Элементар функциялардың туындысы. 
Туындылар кестесі. 

Туындыанықтамасы.Функцияны дифференциалдануы 
анықтамасы.Дифференциалдану жəне үзіліссіздік.Күрделіфункцияны 
дифференциалдау.Керіфункцияны дифференциалдау. 

Қосындыны, айырымды, көбейтіндіні жəне бөліндіні 
дифференциалдау.Тригонометриялықфункцияның туындысы.Негізгі 
элементар функциялар туындысының кестесі.Логарифмдікфункцияның 
туындысы. Дəрежелік көрсеткішті функцияның туындысы. 

Дифференциалданатын функциялар туралы негізгі 
теоремалар.Дифференциал ұғымы. 

Нүктедегі функцияның өсуі жəне кемуі.Локальдік экстемум.Локальдік 
экстемумның қажетті шарты. Ролль теоремасы. Лагранж теоремасы. 
Интервалда монотондық шарт.Кошитеоремасы. Функцияның 
дифференциал ұғымы. 

Жоғарғы ретті туындылар.Лопиталь ережесі.Тейлор формуласы. 
Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц формуласы.Жоғары ретті 

дифференциалдар. Параметрлік түрде берілген функцияны 
дифференциалдау.Анықталмағандықты ашу.  Лопиталь ережесі. Тейлор 
формуласы. Қалдық мүшенің əртүрлі түрлері.  

Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Экстремум нүктелері. 
Иілу нүктелері жəнедөңес функциялар.  

Функцияның монотонды болу белгілері. Стационар нүктелерді 
табу.Қажетті  шарт. Локальдік экстемум.Экстремумның бірінші жеткілікті 
шарты. Экстремумның екінші жеткілікті шарты. Эксремумның үшінші 
жеткілікті шарты. Функцияныңдөңестігін анықтау. Иілу нүктелерінанықтау. 
Иілу нүктелерініңқажетті шарты. Иілу нүктелерінің бірінші жеткілікті 
шарты. Иілу нүктелерінің екінші жеткілікті шарты. Иілу нүктелерінің үшінші 
жеткілікті шарты.    
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Функцияның асимптоталары. Функцияграфигінің эскизін түзу.  
Функция графигінің асимптоталары. Вертикаль, көлбеу 

асимптоталардың анықтамалары.Көлбеу асимптота туралы теорема. 
Аралықтағы анықталған функция мəндерінің максимумын жəне минимумын 
табу. Шеттік экстремум. Функция графигін түзу.  

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Интегралдауəдістері. 
Рационал бөлшектерді интегралдау. 

Алғашқы функция ұғымы.Анықталмаған интеграл. Анықталмаған 
интегралдың негізгі қасиеттері.Анықталмаған интегралдың негізгікестесі. 

Айнымалыны ауыстыру əдісі. Бөліктеп интегралдау əдісі. 
Анықталмаған коэффициенттер əдісі. Рационал бөлшекті интегралдау. 
Остроградский əдісі.  

Бөлшек-сызықты иррационал функцияларды интегралдау. Эйлер 
ауыстырулары. Дифференциялдық биномды интегралдау. Тригонометриялық 
функцияларды интегралдау.  

Риманинтегралы. Интегралдану критерийі. Риман интегралының 
қасиеттері. 

Интеграл анықтамасы. Интегралдану. Интегралданудың қажетті 
жəне жеткіліктішарттары. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
Интегралданатын функциялар кластары. Риман интегралында айнымалыны 
ауыстыру жəне бөліктеп интегралдау.Орташа мəн туралыбірінші формула. 
Орташа мəн туралыекінші формула.  

Жоғары айнымалы шегі бойынша дифференциалдану шарты. 
Үзіліссіз функциялардың алғашқы функциясының бар болуы. Ньютон-
Лейбниц формуласы. Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру. 
Анықталған интегралдың қолданылуы. 

Жоғары шегі айнымалы болатын интеграл.Интегралды есептеудің 
негізгі формуласы.Анықталған интегралды есептеудің негізгі ережелері. 

Риман интегралының кейбір қолданылулары. Қисық ұзындығы. Жазық 
фигура ауданы. Айналу денесібетінің ауданы. Қисықсызықты трапецияның 
ауданы. Қисықсызықты сектор ауданы. Дене көлемі. Кейбір кубталатын 
денелер кластары.  

 
ІІ. СЕМИНАР САБАҚТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

1. Санды тізбек. Шектің бар болуанықтамасы.Монотонды тізбектер.е-
санының анықтамасы жəне онымен байланысты шектер.  
2.Тізбектіңдербес шектері. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. 
Жинақталатынтізбектерүшін Коши критерийі. 
3. Сандық функциялар жəне олардың кейбір берілу тəсілдері. Шегі бар 
функциялар жəне олардың қасиеттері. Тамашашектер. 
4. Анықталмағандық жəне оларды ашудың тəсілдері.Функцияларды 
салыстыру.Ожəнеосимволдары. 
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5.Функция туындысы. Элементар функциялардың туындысы. 
Дифференциалдау ережесі.Жоғарғы ретті туындылар.Лейбниц 
формуласы.Тейлор формуласы. 
6.Лопиталь ережесі. 
7.Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Функцияның графигін түзу.  
8. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. Айнымалыны ауыстыру əдісі. 
9.Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
10.Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру.  Бөліктеп интегралдау 
əдісі. 
11. Рационал функцияларды 
интегралдау.Иррационалфункциялардыинтегралдау. 
 

ІІІ. ҰСЫНЫЛАТЫН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
Негізгі: 
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2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - Т.1-3. - М.: «Высшая 
школа», 2006. 
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., 
«Физматлит», в 2 частях, 2005. 
4. Фихтенгольц Г.М.Основы математического анализа. - Наука, Лань, 2005. 
5. Токибетов Ж.А. Некоторые главы математического анализа. Учебное 
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6. Архипов Г.И., Садовничий В.А. Чубариков В.Н. Лекции по по 
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анализу. - М.: Наука, 2005. 
Қосымша: 
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4. Никольский С.М. Курс математического анализа. - М.: «Физматлит», 2001. 
5. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. - СПб., 
2001. 
6. Барабанов А.Е. Математический анализ. - М.:МГУ,2002. 
7. Бермант А.Ф., Араманович И.Г.Краткий курс математического анализа. – 
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Құрастырғандар: 
Тоқыбетов Ж.А., физ.-мат.ғ.к., «Математика, физика жəне информатиканы 
оқыту əдістемесі» кафедрасының профессоры, Абай атындағы ҚазҰПУ  
Тұяқов Е.А., п.ғ.к., «Математика, физика жəне информатиканы оқыту 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Такибаев Н.Ж.-ҚР ҰҒА академигі, ф.-м. ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ 
Құлбек М. – т.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəні бойынша Типтік 

оқу бағдарламасы физикада XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы маңызды ғылыми 
жаңалықтар ашылуымен жəне келелі мəселелерінің талдануымен негізделген. 
Осы пəнді оқып зерттеуде физиканың əртүрлі бөлімдерінің өзара байланысы 
мен физикалық əлемнің табиғатын тереңдеп түсінуге жəне қоршаған  ортаны 
шығармашылық танып білуін дамытуға мүмкіндік туады.  

Жоғары жəне орта мектепте физиканы оқытудың негізгі мəселелеріне 
сай болатын физикалық принциптердің, заңдардың жəне теориялардың,  
сондай-ақ физиканың ғылым ретіндегі əдіснамасының тəрбиелік пен 
дамытушылық функцияларының мəнін ашатын əдіснамалық жəне 
философиялық мəселелеріне негізгі тақырыптарды қарастырғанда ерекше 
көңіл аударылады. 

Пəнді табысты меңгеру үшін магистранттар құбылыстардың 
физикалық табиғаты туралы заманауи түсініктер беретін классикалық жəне 
кванттық механиканың, статистикалық физика мен термодинамиканың, 
ядролық физика жəне элементар бөлшектер физикасының, заттың 
құрылысының электрондық теориясының негізгі  ұғымдары мен заңдарын 
білуі қажет.  

Осы келелі мəселелерді оқып білу біздің білімнің эволюциясын 
анықтайтын Əлемнің қазіргі физикалық бейнесін түсінуде, сонымен қатар 
жаңа ғылыми жəне қолданбалы технологияларды игеруде маңызды.  

 «Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнінің мақсаты 
магистранттарға əлемннің біртұтас бейнесін түсіндіретін физика ғылымының 
негізгі даму бағыттары жəне оның маңызды эволюциялық кезеңдерін 
таныстыра отырып, білімгерлердің қазіргі ғылыми дүниетанымына деген 
көзқарасын қалыптастыру. 

Пəнді оқытудың  негізгі мəселелері: 
-физика саласында XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы негізгі ғылыми жаңалықтары 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы түсініктерін 
қалыптастыру;  
-физикалық құбылыстар мен бақылауларды талдауда ғылыми  дағдыларын 
дамыту;  
-қоршаған əлемнің қазіргі ғылыми таным əдістерімен таныстыру;  
-қағаз жəне электронды сақтаушылардағы ғылыми, оқу жəне оқу-əдістемелік 
əдебиеттерді оқу материалдарын таңдап алу үщін жинау, сақтау жəне өңдеу 
дағдыларын дамыту болады.    

«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнін оқыту нəтижесінде 
магистранттар:  
− физиканың іргелі заңдары мен қазіргі ғылыми саланың маңызды даму 
бағыттарын;  
− жүйелердің физикалық сипатамаларына ғылыми əдістемелік талдау 
жасауды жəне оларға физикалық түсіндірме беруді;  
− қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
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əдістерінің ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері туралы, 
мысалы барлық төрт фундаменталды əрекеттесулердің бірлескен теориясын 
құру, материяның өзіндік қауымдастық  бірлескен теориясы, Əлемнің 
жаратылысы жəне эволюциясы, вакуум күйі сияқты жəне т.б.; 
− жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі жетістіктері 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануын  білуі қажет. 
 

Тақырыптық жоспар 
 

№ Тақырыптар, бөлімдер 
1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
2 Физикалық принциптер мен заңдардың дамуы 
3 Элементар бөлшектер 
4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
7 Космология 
8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы. 

 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəнін меңгеру 

нəтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие болу керек:  
1 жалпымəдени: 
− ғылыми зерттеулер мəдениетінің əдіснамалық жəне философиялық 
негіздерін дамытуға жəне жетілдіруге  қабілеттілікке;  
− жалпылауға, талдауға, ғылыми ақпаратты игеруге, мақсат қоюға жəне 
оған жетуге жол іздестіруге, мемлекеттік тіл мен қажетті шет тілінде 
қисынды дұрыс, дəлелді жəне жазбаша мен анық ауызша сөйлеуге  
қабілеттілікке; 
− өзінің болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын  түсіну, кəсіби-
педагогикалық іс-əрекетін атқару. 
2 пəндік: 
- ғылыми-зерттеу, гылыми-əдістемелік жəне педагогикалық мəселелерін 
шешу үшін қажетті (өзінің білім бағдарламасына сəйкес) физиканың іргелі 
бөлімдерін білуге; 
- ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық іс-əрекетінде физиканың жаңа 
жетістіктерін, қазіргі мəселелері бойынша білімдерін қолдануға ептілікке; 
- қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
əдістерінің жалпы ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері  
туралы түсініктерге; 
- жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі жетістіктері 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы түсініктерге; 
- физиканы оқыту теориясы мен əдістер жүйесін  игерген, білім 
алушылардың физика мен техникаға танымдық қызығушылығын дамыта 
алатын жəне физиканы оқуға ынтасын қалыптастыру ептіліктеріне. 
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Пререквизиттері: математикалық талдау негіздері, жалпы физика  мен 
теориялық физика, ядролық физика. 
Постреквизиттері: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау, 
нанотехнологияның физикалық негіздері, наноматериалдарды зерттеу 
əдістері, заттардың тепе-теңдікті қасиеттері, конденсацияланған күйлердің 
физика-механикалық негіздері, жоғары жəне орта мектептегі физикалық 
білімнің өзекті мəселелері, физиканың пəнаралық байланыстары.  
 

Пəннің тақырыптық мазмұны 
 

1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
 Кіріспе. Физикалық зерттеу əдістері: эмпирикалық жəне теориялық. 

Ғылым мен техниканың дамуы. Физиканың негізгі даму кезеңдері. Кеңістік, 
уақыт жəне жылдамдық – Аристотелден, Ньютон мен Эйнштейнге дейінгі 
ұғымдардың эволюциясы. Ғылым мен техникадағы төңкеріс ұғымы. Əлемнің 
ғылыми бейнесінің эволюциясы. Əлемнің қазіргі физикалық бейнесі.  

2 Физикалық принциптері мен заңдарының дамуы 
Ньютон механикасы, Ньютон теңдеулерінің қолдану шегі. 

Механикадағы қозғалыстардың анықтауыштығы (детерминанттығы). 
Лапластың детерминизмі. Қазіргі физикадағы детерминизмнің білінуі. 
Эйнштейн постулаттары. Эйнштейннің эквиваленттік принципі, 
салыстырмалылық принципі, инварианттық принциптердің (постулаттардың) 
екі негізгі кластары немесе табиғаттың заңдарының симметриясы.  

Классикалық теорияның шектеулігі жəне кванттық ұғымдарға өтудің 
қажеттілігі. Планк, Эйнштейн, Бор, де Бройль болжаулары жəне 
корпускулалық-толқындық екіжақтылық. Планк тұрақтысы. Жарық кванты – 
фотон. Бор атомы. Бор постулаттары. Анықталмағандық қатысы -. 
Гейзенбергтің анықталмағандығы. Паули принципі. Бордың 
толықтырғыштық принципі. Физикадағы симметрия. 

   3 Элементар бөлшектер 
Элементар бөлшектердің негізгі қасиеттері. Өзара əрекеттесу топтары. 

Əрекеттесуді тасымалдаушылар мен өріс кванттары. Гравитациялық 
толқындар жəне олардың ашылуы. Элементар бөлшектердің сипаттамалары. 
Кварктар мен глюондар жəне олардың өзара əрекеттесуі. Стандарттық 
модель. Стандарттық модельдің  фундаментальды бөлшектері. Хиггс бозоны 
жəне оның ашылуы. Өзара əсерлердің бірігуі.  

4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
Асқынөткізгіштік. Кванттық жəне классикалық Холл эффекті. 

Джозефсон эффекті. Кванттық туннельдік эффект.  Джозефсон эффекті мен 
кванттық туннельдік эффектің кванттық метрологияда қолдануы. Туннельдік 
эффект жəне микроскопия,  наноқұрылымдық материалдарды зерттеуде 
пайдалану. 

5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
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Ғарыштық станциялар жəне ғарыштық зерттеулер. Жерсеріктері мен 
планетааралық станцияларды пайдалану, астрофизикалық бақылаулардың 
мəліметтері. Əлем. Анықтамасы. Метагалактика. Жұлдыздар жəне олардың 
пайда болуы. Жұлдыздар коллапсы. Нейтрондық жұлдыздар. Қара 
құрдымдар (тесіктер). Асажаңалар. Қызыл алыптар. Əлемнің кеңеюі. Ескіден 
қалған (реликті) сəулелену. 

6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
Қараңғы материяның болуының  дəлелдемелері. Ыстық, жылы жəне 

суық қараңғы материя. Қараңғы материяның құрамы: əлсіз өзара 
əрекеттесетін массивті бөлшектер (WIMP),  L-бөлшектер,  аксиондар. 
Қараңғы материяның эксперименттік  ізденісі. Қараңғы энергия.  Қараңғы 
энергияның болуының  дəлелдемелері. Қараңғы энергия күйінің теңдеуі. 
Əлемнің материясының толық тығыздығына қараңғы материяның қосылатын 
үлесі. 

7 Космология 
Космология мен жоғарғы энергия физикасының байланысы. Ұлғайып 

бара жатқан Əлемдегі физикалық процестер. Инфляция. Əлемнің қабару 
(инфляциялық) моделі.  Космогонияның көкейкесті мəселелері. 

8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы 
Басқарылатын термоядролық синтез. Кванттық электроника. 

Қолданбалы рентгенооптика. Туннельдік эффектің техникалық қолдануы. 
Материяның өзіндік ұйымдастыру қасиеттері. Нанотехнологиялар – жаңа 
ғылыми-техникалық революция негізі. Ғылымның дамуының қазіргі 
мəселелері: наноөлшемдерге өту, ғылыми зерттеулердің пəнаралықтығы, 
органикалық (тірі табиғат) жəне бейорганикалық (физика-химиялық, 
техникалық жəне т.б. жүйелер) əлемдер арасындағы алшақтығын азайту. 

 
Cеминарлық сабақтардың шамамен алынған  

тақырыптары 
1 Əлемнің қазіргі физикалық бейнесі  
2 Ньютон теңдеулерінің қолдану шегі. Эйнштейн постулаттары. 
3 Классикалық механиканың қолданылу  критерийлері. 
4 Қазіргі физикадағы детерминизмнің білінуі.  
5 Эйнштейннің эквиваленттік принципі, салыстырмалылық принципі, 
инварианттық принциптердің (постулаттардың) екі негізгі кластары немесе 
табиғаттың заңдарының симметриясы.  
6 Стандарттық модельдегі фундаментальды бөлшектер. 
7 Элементтердің көп таралғандығы. 
8 Бариондық ассиметрия. Əлемдегі антибөлшектердің болмауы. 
9 Астрофизикалық бақылаулар мысалында мəліметтерді жүйелеуге жəне 
түсіндіруге дағдыларын дамыту.  
10 Реликтік сəулелену. 
11 Əлемнің дамуын түсінудегі Ұлы бірігу моделінің кейбір салдары.  
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12 Космологиялық қорытындылар мен жалпылаудың дүние танудағы 
маңызы. 
13 Жоғарғытемпературалық асқынөткізгіштік. 
14 Материяның өзіндік ұйымдастыру қасиеттері. 
15 Нанотехнологиялар – жаңа ғылыми-техникалық революция негізі. 
 

Оқытушының басшылығымен орындалатын өзіндік  
жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 

1 Орта ғасырдағы ғылым дамуы (Шығыс араб елі, Батыс Европа)  
2 Ғылыми-техникалық төңкеріліс. Өндірістік төңкеріліс. 
3 17 ғасырдағы негізгі жетістік. 
4 Физикалық теориялардың жорамалдары жəне шектеулігі. Бордың 
атомдық теориясының шектеулігі. 
5 Күннің толқындық жəне корпускулалық  сəулеленуі. Жердің төңірегіндегі 
кеңістіктегі процестердің өзара байланысы.  
6 Электрəлсіз əрекеттесу үлгісі (моделі). 
7 Əлемнің ірімасштабты құрылымы.  
8 Ғарыштық сəулелердің қолдану маңыздылығы. 
9 Ғарыштық автоматтық обсерваториялар. 
10 Лазерлік физика жəне техника. 
11 Қолданбалы рентгенооптика, физикалық технологияның нəзік əдістері. 
12 Жұлдыздардың өмірлік циклының аяқталуы. Асқынжаңалар.  
13 Астрофизикалық бақылаулардың  жаңа мəліметтері. Салқын қараңғы 
материя.  
14 Əлемнің алғашқы мезеттері.  
15 Хиггс бозоны 
 

Өзіндік  жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 
1 Жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың айырмашылығы мен 
бірлестігі. Ғылыми білімдердің белгілері.  
2 Қоғамдық іс-əрекет жəне рухани құндылық жүйесі түрінде ғылымның 
дамуы. Ғылыми революция туралы түсінік.  
3 Əлемнің ғылыми бейнесінің орнықтылығы мен айнымалылығы.  
4 Симметрияның  тосын (спонтанды)  бұзылуы – табиғаттағы əр 
алуандылықтың көзі.  
5 Əрекеттесу түрлері жəне оларды тасымалдаушылар.  
6 Планк гипотезасы.  
7 Комптон эффекті. 
8 Туннельдік эффект.  
9 Ұлы бірігу моделдері. 
10 Галактикалардың топтануы. 
11 Реликттік сəулелену жəне оның қасиеттері. 
12 Бордың толықтырғыштық  принципі – ғылымның эволюциялық 
дамуының түйінді түсінігі. 
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13 Протон  жəне нейтрон.  Негізгі сипаттамалары. 
14 Нейтронды жұлдыздар жəне  пульсарлар. 
  

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

Негізгі əдебиет 
1. Шпольский Э.В.Атомная физика. Введение в атомную физику. В 2-х 
томах. –М.:Лань,  2010.- 560 с. 
2. Қадыров Н.Б. Ядролық физика: Оқу қүралы.- Алматы: Қазақ университеті, 
2009.- 204 б. 
3. К.Коэн-Таннуджи, Б. Диу и Ф. Лалоэ.  Квантовая механика. (в 2 томах). – 
ЛЕНАНД, 2015. - 976 с. 
4. Мухин К.Н.  Экспериментальная ядерная физика. В 3-х томах.- М.: Лань,  
2008. 
5. Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей: Уч.пособие для вузов.-
М.:Универ.книга., Логос, 2007. – 488 с. 
6. Аскарова А.С., Молдабекова М.С. Молекулалық физика: Оқулық. - 
Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б. 
7. Жұманов к.Б. Атомдық физика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 
2006.- 369 б. 
8. Қожамқулов Т.А., Жүсіпов М.А., Имамбеков О.И. Кванттық механика: 
Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 289 б. 
9. Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. М.: Наука, 2001. – 
487 с. 

Қосымша əдебиет 
1 Вайнберг  С. Космология  /Пер.  с  англ. - М.:  УРСС:  Книжный  дом  
«ЛИБРОКОМ»,  2013.  —  608  с. 
2 Витязь П., Свидунович Н.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов: 
Уч.пособие – Минск: Высш.шк., 2010.- 302 с. 
3 Хокинг С., Млодинов Л. Великий замысел / Пер.с англ.- New York: 
Bantam Books, 2010. – 104 с.  
4 Молдабекова М.С.  Қайтымсыз процестер термодинамикасы. Оқу 
құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 118 б. 
5 Уиггинс А., Уинн Ч. Пять нерешенных проблем науки. - М.: ФАИР-
Пресс, 2005. – 304с. 
6 Лидсей Дж.Э. Рождение Вселенной. - М.: Весь Мир, 2005. - 200 с. 
7 Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. – М.: URSS, 
2003. – 342 с. 
8 Бедняков В.А. О происхождении химических элементов.- М.: 
Интерпериодика, ЭЧАЯ, Том 33, № 4, 2002. – с. 915 – 963. 
9 Киржниц Д.А. Труды по теоретической физике и воспоминания. В 2-х 
томах -М.: Физматлит, 2001.  
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10 Успехи физических наук (УФН) -2012-2016 гг. Шолу мақалалары.  

Анықтамалық əдебиет 
1. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. - М.: Советская энциклопедия.-
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профессоры; 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Такибаев Н.Ж., ҚР ҰҒА академигі, ф.-м. ғ.д., профессор, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
Құлбек М. – т.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəні бойынша Типтік оқу 

бағдарламасы физикада XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы маңызды ғылыми 
жаңалықтар ашылуымен жəне келелі мəселелерінің талдануымен негізделген. 
Осы пəнді оқып зерттеуде физиканың əртүрлі бөлімдерінің өзара байланысы 
мен физикалық əлемнің табиғатын тереңдеп түсінуге жəне қоршаған  ортаны 
шығармашылық танып білуін дамытуға мүмкіндік туады.  

Жоғары жəне орта мектепте физиканы оқытудың негізгі мəселелеріне 
сай болатын физикалық принциптердің, заңдардың жəне теориялардың,  
сондай-ақ физиканың ғылым ретіндегі əдіснамасының тəрбиелік пен 
дамытушылық функцияларының мəнін ашатын əдіснамалық жəне 
философиялық мəселелеріне негізгі тақырыптарды қарастырғанда ерекше 
көңіл аударылады. 

Пəнді табысты меңгеру үшін магистранттар құбылыстардың физикалық 
табиғаты туралы заманауи түсініктер беретін классикалық жəне кванттық 
механиканың, статистикалық физика мен термодинамиканың, ядролық 
физика жəне элементар бөлшектер физикасының, заттың құрылысының 
электрондық теориясының негізгі  ұғымдары мен заңдарын білуі қажет.  

Осы келелі мəселелерді оқып білу біздің білімнің эволюциясын 
анықтайтын Əлемнің қазіргі физикалық бейнесін түсінуде, сонымен қатар 
жаңа ғылыми жəне қолданбалы технологияларды игеруде маңызды.  

 «Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнінің мақсаты 
магистранттарға əлемннің біртұтас бейнесін түсіндіретін физика ғылымының 
негізгі даму бағыттары жəне оның маңызды эволюциялық кезеңдерін 
таныстыра отырып, білімгерлердің қазіргі ғылыми дүниетанымына деген 
көзқарасын қалыптастыру. 

Пəнді оқытудың  негізгі мəселелері: 
-физика саласында XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы негізгі ғылыми жаңалықтары 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы түсініктерін 
қалыптастыру;  
-физикалық құбылыстар мен бақылауларды талдауда ғылыми  дағдыларын 
дамыту;  
-қоршаған əлемнің қазіргі ғылыми таным əдістерімен таныстыру;  
-қағаз жəне электронды сақтаушылардағы ғылыми, оқу жəне оқу-əдістемелік 
əдебиеттерді оқу материалдарын таңдап алу үщін жинау, сақтау жəне өңдеу 
дағдыларын дамыту болады.    

«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнін оқыту нəтижесінде 
магистранттар:  
− физиканың іргелі заңдары мен қазіргі ғылыми саланың маңызды даму 
бағыттарын;  
− жүйелердің физикалық сипатамаларына ғылыми əдістемелік талдау 
жасауды жəне оларға физикалық түсіндірме беруді;  
− қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
əдістерінің ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері туралы, 
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мысалы барлық төрт фундаменталды əрекеттесулердің бірлескен теориясын 
құру, материяның өзіндік қауымдастық  бірлескен теориясы, Əлемнің 
жаратылысы жəне эволюциясы, вакуум күйі сияқты жəне т.б.; 
− жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі жетістіктері 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануын  білуі қажет. 
 

Тақырыптық жоспар 
 

№ Тақырыптар, бөлімдер 
1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
2 Физикалық принциптер мен заңдардың дамуы 
3 Элементар бөлшектер 
4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
7 Космология 
8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы. 

 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəнін меңгеру 

нəтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие болу керек:  
3 жалпымəдени: 
− ғылыми зерттеулер мəдениетінің əдіснамалық жəне философиялық 
негіздерін дамытуға жəне жетілдіруге  қабілеттілікке;  
− жалпылауға, талдауға, ғылыми ақпаратты игеруге, мақсат қоюға жəне оған 
жетуге жол іздестіруге, мемлекеттік тіл мен қажетті шет тілінде қисынды 
дұрыс, дəлелді жəне жазбаша мен анық ауызша сөйлеуге  қабілеттілікке; 
− өзінің болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын  түсіну, кəсіби-
педагогикалық іс-əрекетін атқару. 
4 пəндік: 
- ғылыми-зерттеу, гылыми-əдістемелік жəне педагогикалық мəселелерін 
шешу үшін қажетті (өзінің білім бағдарламасына сəйкес) физиканың іргелі 
бөлімдерін білуге; 
- ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық іс-əрекетінде физиканың жаңа 
жетістіктерін, қазіргі мəселелері бойынша білімдерін қолдануға ептілікке; 
- қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
əдістерінің жалпы ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері  
туралы түсініктерге; 
- жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі жетістіктері жəне 
олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы түсініктерге; 
- физиканы оқыту теориясы мен əдістер жүйесін  игерген, білім 
алушылардың физика мен техникаға танымдық қызығушылығын дамыта 
алатын жəне физиканы оқуға ынтасын қалыптастыру ептіліктеріне. 
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Пререквизиттері: математикалық талдау негіздері, жалпы физика  мен 
теориялық физика, ядролық физика. 
Постреквизиттері: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау, 
нанотехнологияның физикалық негіздері, наноматериалдарды зерттеу 
əдістері, заттардың тепе-теңдікті қасиеттері, конденсацияланған күйлердің 
физика-механикалық негіздері, жоғары жəне орта мектептегі физикалық 
білімнің өзекті мəселелері, физиканың пəнаралық байланыстары.  
 

Пəннің тақырыптық мазмұны 
 
1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
 Кіріспе. Адам танымының негізгі түрі - ғылым. Ғылым танымының 

логикасы мен методологиясы. Физикалық зерттеу əдістері: эмпирикалық 
жəне теориялық. Ғылым мен техниканың дамуы. Физиканың негізгі даму 
кезеңдері. Кеңістік, уақыт жəне жылдамдық – Аристотелден, Ньютон мен 
Эйнштейнге дейінгі ұғымдардың эволюциясы. Ғылым мен техникадағы 
төңкеріс ұғымы. Ғылыми-техникалық алға басудың  қазіргі ғылыми-
техникадағы төңкеріспен байланысы. Əлемнің ғылыми бейнесінің 
эволюциясы. Əлемнің қазіргі физикалық бейнесі.  

2 Физикалық принциптері мен заңдарының дамуы 
Ньютон механикасы, Ньютон теңдеулерінің қолдану шегі. 

Механикадағы қозғалыстардың анықтауыштығы (детерминанттығы). 
Лапластың детерминизмі. Қазіргі физикадағы детерминизмнің білінуі. 
Эйнштейн постулаттары. Эйнштейннің эквиваленттік принципі, 
салыстырмалылық принципі, инварианттық принциптердің (постулаттардың) 
екі негізгі кластары немесе табиғаттың заңдарының симметриясы. 
Инварианттық ұғымның физикалық заңдардың коварианттығымен 
байланысы. 

Классикалық теорияның шектеулігі жəне кванттық ұғымдарға өтудің 
қажеттілігі. Планк, Эйнштейн, Бор, де Бройль болжаулары жəне 
корпускулалық-толқындық екіжақтылық. Планк тұрақтысы. Жарық кванты – 
фотон. Бор атомы. Бор постулаттары. Анықталмағандық қатысы -. 
Гейзенбергтің анықталмағандығы. Паули принципі. Бордың 
толықтырғыштық принципі. Физикадағы симметрия. 

3 Элементар бөлшектер 
Элементар бөлшектердің негізгі қасиеттері. Өзара əрекеттесу топтары. 

Əрекеттесуді тасымалдаушылар мен өріс кванттары. Гравитациялық 
толқындар жəне олардың ашылуы. Элементар бөлшектердің сипаттамалары. 
Кварктар мен глюондар жəне олардың өзара əрекеттесуі. Стандарттық 
модель. Стандарттық модельдің  фундаментальды бөлшектері. Хиггс бозоны 
жəне оның ашылуы. Элементар бөлшектер теориясының көкейкесті 
мəселелері. Өзара əсерлердің бірігуі. Вайнберг-Салам моделі.  

4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
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Асқынөткізгіштік. Кванттық жəне классикалық Холл эффекті. 
Джозефсон эффекті. Кванттық туннельдік эффект.  Джозефсон эффекті мен 
кванттық туннельдік эффектің кванттық метрологияда қолдануы. Туннельдік 
эффект жəне микроскопия,  наноқұрылымдық материалдарды зерттеуде 
пайдалану. 

5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
Ғарыштық станциялар жəне ғарыштық зерттеулер. Жерсеріктері мен 

планетааралық станцияларды пайдалану, астрофизикалық бақылаулардың 
мəліметтері. Əлем. Анықтамасы. Метагалактика. Жұлдыздар жəне олардың 
пайда болуы. Жұлдыздар коллапсы. Нейтрондық жұлдыздар. Қара 
құрдымдар (тесіктер). Асажаңалар. Қызыл алыптар. Əлемнің кеңеюі. Ескіден 
қалған (реликті) сəулелену. 

6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
Қараңғы материяның болуының  дəлелдемелері. Ыстық, жылы жəне 

суық қараңғы материя. Қараңғы материяның құрамы: əлсіз өзара 
əрекеттесетін массивті бөлшектер (WIMP),  L-бөлшектер,  аксиондар. 
Қараңғы материяның эксперименттік  ізденісі. Қараңғы энергия.  Қараңғы 
энергияның болуының  дəлелдемелері. Қараңғы энергия күйінің теңдеуі. 
Əлемнің материясының толық тығыздығына қараңғы материяның қосылатын 
үлесі. 

7 Космология 
Космология мен жоғарғы энергия физикасының байланысы. Ұлғайып 

бара жатқан Əлемдегі физикалық процестер. Инфляция. Əлемнің қабару 
(инфляциялық) моделі.  Космогонияның көкейкесті мəселелері. 

8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы 
Басқарылатын термоядролық синтез. Кванттық электроника. 

Қолданбалы рентгенооптика. Туннельдік эффектің техникалық қолдануы. 
Экологияның ғылыми мəселелері. Экожүйелердің күрделігі. Материяның 
өзіндік ұйымдастыру қасиеттері. Нанотехнологиялар – жаңа ғылыми-
техникалық революция негізі. Ғылымның дамуының қазіргі мəселелері: 
наноөлшемдерге өту, ғылыми зерттеулердің пəнаралықтығы, органикалық 
(тірі табиғат) жəне бейорганикалық (физика-химиялық, техникалық жəне т.б. 
жүйелер) əлемдер арасындағы алшақтығын азайту. 

 
Cеминарлық сабақтардың шамамен алынған тақырыптары 

1. Əлемнің қазіргі физикалық бейнесі  
2. Ньютон теңдеулерінің қолдану шегі. Эйнштейн постулаттары. 
3. Классикалық механиканың қолданылу  критерийлері. 
4. Қазіргі физикадағы детерминизмнің білінуі.  
5. Эйнштейннің эквиваленттік принципі, салыстырмалылық принципі, 
инварианттық принциптердің (постулаттардың) екі негізгі кластары немесе 
табиғаттың заңдарының симметриясы.  
6. Стандарттық модельдегі фундаментальды бөлшектер. 
7. Элементтердің көп таралғандығы. 
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8. Бариондық ассиметрия. Əлемдегі антибөлшектердің болмауы. 
9. Астрофизикалық бақылаулар мысалында мəліметтерді жүйелеуге жəне 
түсіндіруге дағдыларын дамыту.  
10. Реликтік сəулелену. 
11. Əлемнің дамуын түсінудегі Ұлы бірігу моделінің кейбір салдары.  
12. Космологиялық қорытындылар мен жалпылаудың дүние танудағы 
маңызы. 
13. Жоғарғытемпературалық асқынөткізгіштік. 
14. Материяның өзіндік ұйымдастыру қасиеттері. 
15. Нанотехнологиялар – жаңа ғылыми-техникалық революция негізі. 
 

Оқытушының басшылығымен орындалатын 
өзіндік жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 

1. Орта ғасырдағы ғылым дамуы (Шығыс араб елі, Батыс Европа)  
2. Ғылыми-техникалық төңкеріліс. Өндірістік төңкеріліс. 
16 ғасырдағы негізгі жетістік. 
3. Физикалық теориялардың жорамалдары жəне шектеулігі. Бордың 
атомдық теориясының шектеулігі. 
4. Күннің толқындық жəне корпускулалық  сəулеленуі. Жердің төңірегіндегі 
кеңістіктегі процестердің өзара байланысы.  
5. Электрəлсіз əрекеттесу үлгісі (моделі). 
6. Əлемнің ірімасштабты құрылымы.  
7. Ғарыштық сəулелердің қолдану маңыздылығы. 
8. Ғарыштық автоматтық обсерваториялар. 
9. Лазерлік физика жəне техника. 
10. Қолданбалы рентгенооптика, физикалық технологияның нəзік əдістері. 
11. Жұлдыздардың өмірлік циклының аяқталуы. Асқынжаңалар.  
12. Астрофизикалық бақылаулардың  жаңа мəліметтері. Салқын қараңғы 
материя.  
13. Əлемнің алғашқы мезеттері.  
14. Хиггс бозоны 
 

Өзіндік  жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 
1. Жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың айырмашылығы мен 
бірлестігі. Ғылыми білімдердің белгілері.  
2. Қоғамдық іс-əрекет жəне рухани құндылық жүйесі түрінде ғылымның 
дамуы. Ғылыми революция туралы түсінік.  
3. Əлемнің ғылыми бейнесінің орнықтылығы мен айнымалылығы.  
4. Симметрияның  тосын (спонтанды)  бұзылуы – табиғаттағы əр 
алуандылықтың көзі.  
5. Əрекеттесу түрлері жəне оларды тасымалдаушылар.  
6. Планк гипотезасы.  
7. Комптон эффекті. 
8. Туннельдік эффект.  
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9. Ұлы бірігу моделдері. 
10. Галактикалардың топтануы. 
11. Реликттік сəулелену жəне оның қасиеттері. 
12. Бордың толықтырғыштық  принципі – ғылымның эволюциялық 
дамуының түйінді түсінігі. 
13. Протон  жəне нейтрон.  Негізгі сипаттамалары. 
14. Нейтронды жұлдыздар жəне  пульсарлар. 
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Түсінік хат 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəні бойынша Типтік 

оқу бағдарламасы физикада XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы маңызды ғылыми 
жаңалықтар ашылуымен жəне келелі мəселелерінің талдануымен негізделген. 
Осы пəнді оқып зерттеуде физиканың əртүрлі бөлімдерінің өзара байланысы 
мен физикалық əлемнің табиғатын тереңдеп түсінуге жəне қоршаған  ортаны 
шығармашылық танып білуін дамытуға мүмкіндік туады.  

Жоғары жəне орта мектепте физиканы оқытудың негізгі мəселелеріне 
сай болатын физикалық принциптердің, заңдардың жəне теориялардың,  
сондай-ақ физиканың ғылым ретіндегі əдіснамасының тəрбиелік пен 
дамытушылық функцияларының мəнін ашатын əдіснамалық жəне 
философиялық мəселелеріне негізгі тақырыптарды қарастырғанда ерекше 
көңіл аударылады. 

Пəнді табысты меңгеру үшін магистранттар құбылыстардың 
физикалық табиғаты туралы заманауи түсініктер беретін классикалық жəне 
кванттық механиканың, статистикалық физика мен термодинамиканың, 
ядролық физика жəне элементар бөлшектер физикасының, заттың 
құрылысының электрондық теориясының негізгі  ұғымдары мен заңдарын 
білуі қажет.  

Осы келелі мəселелерді оқып білу біздің білімнің эволюциясын 
анықтайтын Əлемнің қазіргі физикалық бейнесін түсінуде, сонымен қатар 
жаңа ғылыми жəне қолданбалы технологияларды игеруде маңызды.  

 «Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнінің мақсаты 
магистранттарға əлемннің біртұтас бейнесін түсіндіретін физика ғылымының 
негізгі даму бағыттары жəне оның маңызды эволюциялық кезеңдерін 
таныстыра отырып, білімгерлердің қазіргі ғылыми дүниетанымына деген 
көзқарасын қалыптастыру. 

Пəнді оқытудың  негізгі мəселелері: 
-физика саласында XX-XXI ғ.ғ. аралығындағы негізгі ғылыми 

жаңалықтары жəне олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы 
түсініктерін қалыптастыру;  

-физикалық құбылыстар мен бақылауларды талдауда ғылыми  
дағдыларын дамыту;  

-қоршаған əлемнің қазіргі ғылыми таным əдістерімен таныстыру;  
-қағаз жəне электронды сақтаушылардағы ғылыми, оқу жəне оқу-

əдістемелік əдебиеттерді оқу материалдарын таңдап алу үщін жинау, сақтау 
жəне өңдеу дағдыларын дамыту болады.    

«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» пəнін оқыту нəтижесінде 
магистранттар:  

− физиканың іргелі заңдары мен қазіргі ғылыми саланың маңызды 
даму бағыттарын;  

− жүйелердің физикалық сипатамаларына ғылыми əдістемелік талдау 
жасауды жəне оларға физикалық түсіндірме беруді;  

− қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
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əдістерінің ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері туралы, 
мысалы барлық төрт фундаменталды əрекеттесулердің бірлескен теориясын 
құру, материяның өзіндік қауымдастық  бірлескен теориясы, Əлемнің 
жаратылысы жəне эволюциясы, вакуум күйі сияқты жəне т.б.; 

− жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі 
жетістіктері жəне олардың ғылым мен техникада қолдануын  білуі қажет. 
 

Тақырыптық жоспар 
 

№ Тақырыптар, бөлімдер 
1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
2 Физикалық принциптер мен заңдардың дамуы 
3 Элементар бөлшектер 
4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
7 Космология 
8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы. 

 
«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері»  пəнін меңгеру 

нəтижесінде магистранттар келесі құзыреттерге ие болу керек:  
5 жалпымəдени: 

− ғылыми зерттеулер мəдениетінің əдіснамалық жəне философиялық 
негіздерін дамытуға жəне жетілдіруге  қабілеттілікке;  
− жалпылауға, талдауға, ғылыми ақпаратты игеруге, мақсат қоюға 
жəне оған жетуге жол іздестіруге, мемлекеттік тіл мен қажетті шет тілінде 
қисынды дұрыс, дəлелді жəне жазбаша мен анық ауызша сөйлеуге  
қабілеттілікке; 
− өзінің болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын  түсіну, 
кəсіби-педагогикалық іс-əрекетін атқару. 

6 пəндік: 
- ғылыми-зерттеу, гылыми-əдістемелік жəне педагогикалық мəселелерін 
шешу үшін қажетті (өзінің білім бағдарламасына сəйкес) физиканың іргелі 
бөлімдерін білуге; 
- ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық іс-əрекетінде физиканың жаңа 
жетістіктерін, қазіргі мəселелері бойынша білімдерін қолдануға ептілікке; 
- қазіргі кездегі пəнаралық  байланыстар шеңберінде ғылыми таным 
əдістерінің жалпы ерекшеліктері, физиканың болашағы мен мəселелері  
туралы түсініктерге; 
- жаңа көкейкесті ғылыми бағыттар мен физиканың негізгі жетістіктері 
жəне олардың ғылым мен техникада қолдануы туралы түсініктерге; 
- физиканы оқыту теориясы мен əдістер жүйесін  игерген, білім 
алушылардың физика мен техникаға танымдық қызығушылығын дамыта 
алатын жəне физиканы оқуға ынтасын қалыптастыру ептіліктеріне. 
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Пререквизиттері: математикалық талдау негіздері, жалпы физика  мен 
теориялық физика, ядролық физика. 
Постреквизиттері: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау, 
нанотехнологияның физикалық негіздері, наноматериалдарды зерттеу 
əдістері, заттардың тепе-теңдікті қасиеттері, конденсацияланған күйлердің 
физика-механикалық негіздері, жоғары жəне орта мектептегі физикалық 
білімнің өзекті мəселелері, физиканың пəнаралық байланыстары.  
 

Пəннің тақырыптық мазмұны 
 
1 Қазіргі физиканың пəні жəне мəселелері 
 Кіріспе. Физиканың негізгі даму кезеңдері. Кеңістік, уақыт жəне 

жылдамдық – Аристотелден, Ньютон мен Эйнштейнге дейінгі ұғымдардың 
эволюциясы. Əлемнің ғылыми бейнесінің эволюциясы. Əлемнің қазіргі 
физикалық бейнесі.  

2 Физикалық принциптері мен заңдарының дамуы 
Ньютон механикасы, Ньютон теңдеулерінің қолдану шегі. 

Механикадағы қозғалыстардың анықтауыштығы (детерминанттығы). 
Эйнштейн постулаттары. Эйнштейннің эквиваленттік принципі,  

Классикалық теорияның шектеулігі жəне кванттық ұғымдарға өтудің 
қажеттілігі. Планк, Эйнштейн, Бор, де Бройль болжаулары жəне 
корпускулалық-толқындық екіжақтылық. Планк тұрақтысы. Жарық кванты – 
фотон. Бор атомы. Бор постулаттары. Анықталмағандық қатысы -. 
Гейзенбергтің анықталмағандығы. Паули принципі. Бордың 
толықтырғыштық принципі.  

3 Элементар бөлшектер 
Элементар бөлшектердің негізгі қасиеттері. Өзара əрекеттесу топтары. 

Əрекеттесуді тасымалдаушылар мен өріс кванттары. Гравитациялық 
толқындар жəне олардың ашылуы. Элементар бөлшектердің сипаттамалары. 
Кварктар мен глюондар жəне олардың өзара əрекеттесуі. Стандарттық 
модель. Стандарттық модельдің  фундаментальды бөлшектері. Хиггс бозоны 
жəне оның ашылуы. Өзара əсерлердің бірігуі.  

4 Кванттық физикалық құбылыстардың қазіргі мəселелері 
Асқынөткізгіштік. Кванттық жəне классикалық Холл эффекті. 

Джозефсон эффекті. Кванттық туннельдік эффект.  Джозефсон эффекті мен 
кванттық туннельдік эффектің кванттық метрологияда қолдануы. Туннельдік 
эффект жəне микроскопия,  наноқұрылымдық материалдарды зерттеуде 
пайдалану. 

5 Қазіргі астрофизиканың өзекті мəселелері 
Ғарыштық станциялар жəне ғарыштық зерттеулер. Жерсеріктері мен 

планетааралық станцияларды пайдалану, астрофизикалық бақылаулардың 
мəліметтері. Əлем. Анықтамасы. Метагалактика. Жұлдыздар жəне олардың 
пайда болуы. Жұлдыздар коллапсы. Нейтрондық жұлдыздар. Қара 
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құрдымдар (тесіктер). Асажаңалар. Қызыл алыптар. Əлемнің кеңеюі. Ескіден 
қалған (реликті) сəулелену. 

6 Қараңғы материя жəне қараңғы энергияның мəселелері 
Қараңғы материяның болуының  дəлелдемелері. Ыстық, жылы жəне 

суық қараңғы материя. Қараңғы материяның құрамы: əлсіз өзара 
əрекеттесетін массивті бөлшектер (WIMP),  L-бөлшектер,  аксиондар. 
Қараңғы материяның эксперименттік  ізденісі. Қараңғы энергия.  Қараңғы 
энергияның болуының  дəлелдемелері. Қараңғы энергия күйінің теңдеуі. 
Əлемнің материясының толық тығыздығына қараңғы материяның қосылатын 
үлесі. 

7 Космология 
Космология мен жоғарғы энергия физикасының байланысы. Ұлғайып 

бара жатқан Əлемдегі физикалық процестер. Инфляция. Əлемнің қабару 
(инфляциялық) моделі.   

8 Қазіргі физика: ғылым мен техниканың интеграциясы 
Басқарылатын термоядролық синтез. Кванттық электроника. 

Қолданбалы рентгенооптика. Туннельдік эффектің техникалық қолдануы. 
Ғылымның дамуының қазіргі мəселелері: наноөлшемдерге өту, ғылыми 
зерттеулердің пəнаралықтығы, органикалық (тірі табиғат) жəне 
бейорганикалық (физика-химиялық, техникалық жəне т.б. жүйелер) əлемдер 
арасындағы алшақтығын азайту. 

 
Оқытушының басшылығымен орындалатын  

өзіндік жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 
1. Орта ғасырдағы ғылым дамуы (Шығыс араб елі, Батыс Европа)  
2. Ғылыми-техникалық төңкеріліс. Өндірістік төңкеріліс. 
17 ғасырдағы негізгі жетістік. 
3. Физикалық теориялардың жорамалдары жəне шектеулігі. Бордың атомдық 
теориясының шектеулігі. 
4. Күннің толқындық жəне корпускулалық  сəулеленуі. Жердің төңірегіндегі 
кеңістіктегі процестердің өзара байланысы.  
5. Электрəлсіз əрекеттесу үлгісі (моделі). 
6. Əлемнің ірімасштабты құрылымы.  
7. Ғарыштық сəулелердің қолдану маңыздылығы. 
8. Ғарыштық автоматтық обсерваториялар. 
9. Лазерлік физика жəне техника. 
10. Қолданбалы рентгенооптика, физикалық технологияның нəзік əдістері. 
11. Жұлдыздардың өмірлік циклының аяқталуы. Асқынжаңалар.  
12. Астрофизикалық бақылаулардың  жаңа мəліметтері. Салқын қараңғы 
материя.  
13. Əлемнің алғашқы мезеттері.  
14. Хиггс бозоны 
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Өзіндік  жұмыстарының шамамен алынған тақырыптары 
1 Жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың айырмашылығы мен 

бірлестігі. Ғылыми білімдердің белгілері.  
2 Қоғамдық іс-əрекет жəне рухани құндылық жүйесі түрінде ғылымның 

дамуы. Ғылыми революция туралы түсінік.  
3 Əлемнің ғылыми бейнесінің орнықтылығы мен айнымалылығы.  
4 Симметрияның  тосын (спонтанды)  бұзылуы – табиғаттағы əр 

алуандылықтың көзі.  
5 Əрекеттесу түрлері жəне оларды тасымалдаушылар.  
6 Планк гипотезасы.  
7 Комптон эффекті. 
8 Туннельдік эффект.  
9 Ұлы бірігу моделдері. 
10 Галактикалардың топтануы. 
11 Реликттік сəулелену жəне оның қасиеттері. 
12 Бордың толықтырғыштық  принципі – ғылымның эволюциялық 

дамуының түйінді түсінігі. 
13 Протон  жəне нейтрон.  Негізгі сипаттамалары. 
14 Нейтронды жұлдыздар жəне  пульсарлар. 

  
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 

 
Негізгі əдебиет 

1 Шпольский Э.В.Атомная физика. Введение в атомную физику. В 2-х 
томах. –М.:Лань,  2010.- 560 с. 
2 Қадыров Н.Б. Ядролық физика: Оқу қүралы.- Алматы: Қазақ университеті, 
2009.- 204 б. 
3 К.Коэн-Таннуджи, Б. Диу и Ф. Лалоэ.  Квантовая механика. (в 2 томах). – 
ЛЕНАНД, 2015. - 976 с. 
4 Мухин К.Н.  Экспериментальная ядерная физика. В 3-х томах.- М.: Лань,  
2008. 
5 Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей: Уч.пособие для вузов.-
М.:Универ.книга., Логос, 2007. – 488 с. 

6 Аскарова А.С., Молдабекова М.С. Молекулалық физика: Оқулық. - 
Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б. 
7 Жұманов к.Б. Атомдық физика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 
2006.- 369 б. 
8 Қожамқулов Т.А., Жүсіпов М.А., Имамбеков О.И. Кванттық механика: 
Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 289 б. 
9 Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. М.: Наука, 2001. – 
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Қосымша əдебиет 
1 Вайнберг  С. Космология  /Пер.  с  англ. - М.:  УРСС:  Книжный  дом  
«ЛИБРОКОМ»,  2013.  —  608  с. 
2 Витязь П., Свидунович Н.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов: 
Уч.пособие – Минск: Высш.шк., 2010.- 302 с. 
3 Хокинг С., Млодинов Л. Великий замысел / Пер.с англ.- New York: 
Bantam Books, 2010. – 104 с.  
4 Молдабекова М.С.  Қайтымсыз процестер термодинамикасы. Оқу 
құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 118 б. 
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Түсінік хат 
Қазіргі қоғамды ақпараттандыру жəне онымен тығыз байланысты 

білімді ақпараттандыру ақпараттық жəне телекоммуникациялық 
технологияларды жаппай тарату жəне жетілдірумен сипатталады. Олар 
қазіргі білім беру жүйесінде ақпаратты таратуда жəне оқушы мен 
оқытушының өзара əрекетін қамтамасыз етуде кеңінен қолданылады. Осыған 
байланысты оқытушы ақпараттық жəне телекоммуникациялық технология 
саласы бойынша білімді меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар өзінің кəсіби 
қызметінде оларды тиімді пайдаланатындай маман болуы қажет.  Осындай 
мақсатқа жету педагогтарды білімді ақпараттандыру саласы бойынша 
дайындау жəне қайта дайындау мүмкіндігін туғызады.    

Оқу курсының мазмұнын жүйелеуші негізгі бағыттары ретінде білімді 
ақпараттандырудың мəні, мақсаты мен ерекшеліктері, білімді 
ақпараттандырудың техникалық құралдары мен технологиялары, білім беру 
қызметін ақпараттандыру əдістері, ақпараттық білім беру ортасын 
қалыптастыру жəне ақпараттық білім беру кеңістігін қалыптастыру негіздері, 
педагог мамандардың ақпараттық технологияны кəсіби пайдалануға 
дайындығын қалыптастыру мəселелері сұрыпталып алынды.  

Болашақ педагогтарға білімді ақпараттандыру екі стратегиялық 
мақсатқа жетуді қамтамасыз ететінін жеткізу өте маңызды болып табылады. 
Біріншісі ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды пайдалану 
негізінде білім беру қызметінің барлық түрлерінің тиімділігін арттырудан 
тұрса, екіншісі – ақпараттық қоғам талаптарына сай жаңа типті ойлайтын 
мамандарды дайындау сапасын арттыру. Болашақ маман ақпараттандыру 
əдістері мен құралдарының көмегімен қандай ақпараттық ресурстар бар, 
олардың қайда екендігі, оларға қалай рұқсат алуға болатыны жəне оларды 
өзінің кəсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында қалай пайдалануға 
болатындығы сияқты мəселелерге жауап беруге үйренуі керек.         

Пəнді оқыту мақсаты – білім берудің барлық деңгейлеріне 
ақпараттандыру құралдарын енгізуге дайын, білім беру қызметін 
ақпараттандыру əдістерін меңгерген білімді ақпараттандыру аумағының 
мамандарын дайындау.  

Пəнді оқыту міндеттері:  
- педагогтарды білім беруде ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологияны пайдаланудың жағымды жəне жағымсыз жақтарымен 
таныстыру;  
- ақпараттық қоғамда білімді ақпараттандырудың рөлі мен орыны жайлы 
түсініктерін қалыптастыру; 
- білімді ақпараттандырудың техникалық құралдарының түрлері мен 
оларды тиімді қолдану аумақтары жайлы түсініктерін қалыптастыру;   
- білім беру аумағында ақпаратты құру, өңдеу, беру, сақтау жəне тарату 
технологияларының түрлік құрылымдары мен оларды тиімді қолдану жайлы 
түсініктерін қалыптастыру;  
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- оқу үдерісінің мұқтаждығына, оқыту нəтижелерін бақылау мен өлшеу,  
оқудан тыс, оқу мекемелерінің ғылыми-зерттеу жəне ұйымдастыру-басқару 
қызметтеріне сəйкес ақпараттандырудың жалпы əдістерімен таныстыру; 
- білімді ақпараттандыру құралдарына қойылатын талаптар, олардың 
сапасын бағалаудың негізгі принциптері мен əдістері жайлы білімдерін 
қалыптастыру;  
- педагогтарды жалпы білім беру аумағында жəне нақты кəсіби қызметте 
ақпараттандыру құралдарын практикалық пайдалану стратегиясына оқыту;   
- педагогтардың ақпараттық білім беру ортасын қалыптастыру мен енгізуге 
қатысуға тұрақты мотивациясын шыңдау; 
- білімді ақпараттандырудың қалыптасып келе жатқан тілін оқыту; 
- педагогтарға оқушыларға бүгінгі əлемдегі ақпараттық технологияның 
рөлі мен орынын түсіндіруге қосымша мүмкіндік беру;   
- өзінің кəсіби қызметінде ақпараттандыру құралдарын пайдалану ауқымы 
бойынша əр педагогтың мүмкіндіктерін теңестіру.   
 Пəнді оқу нəтижесінде магистрант білуі қажет:  
- ақпараттық қоғамдағы білімді ақпараттандырудың рөлі мен орынын; 
- ақпараттық білім беру ортасы мен кеңістігі ұғымын, олардың 
компоненттері мен ұйымдастыруды ; 
- білім берудегі АКТ құралдарының топтамасы мен олардың қолданылу 
аумақтарын;  
- білім беруді ақпараттандыру технологияларын, білім берудегі 
компьютерлік желілердің орнын;  
- білім беру іс-əрекетін ақпараттандыру əдістерін; 
- білімді ақпараттандыру жағдайында білім беру іс-əрекетін ұйымдастыру 
түрлерін, 
- білімді ақпараттандыру саласы бойынша педагогқа қойылатын 
талаптарды.  
 Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар істей білуі қажет: 
- білім беруде АКТ құралдарының барлық түрін қолдануды; 
- білім  беру қызметтерінің барлық түрлеріне ақпараттандырудың жалпы 
əдістерін қолдануды; 
- технологиялар мен білімді ақпараттандыру құралдарын пайдаланып 
əртүрлі формадағы сабақтарды ұйымдастыруды жəне жүргізуді; 
- ақпараттандыру құралдар мен электрондық білім беру басылымдары мен 
ресурстарын жасауды; 
- ақпараттық білім беру ортасының элементтерін енгізуді. 
 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар меңгеруі  қажет:  
- АКТ-ның көмегімен педагогикалық ақпаратпен жасалатын ақпараттық іс-
əрекетті; 
- ақпараттық мəдениетті; 
- білімді ақпараттандыру тілін. 
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 Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар талдай алуы  қажет:   
- білімді ақпараттандырудың тарихи аспектілерін; 
- бар ақпараттық білім орталары мен құралдарын ; 
- педагогикалық мəселелерді шешуге арналған білімді ақпараттандыру 
құралдары мен технологияларын; 
- педагогикалық қызметке ақпараттандыру құралдарын енгізудің əлемдік 
тəжірибелерін; 
- білімді ақпараттандырудың жағдайы мен оның проблемаларын ; 
- пəннің білім беруді ақпараттандырудың жағдайын. 
 Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар алған  білімі мен біліктіліктерін   
жинақтай алуы  қажет:   
- электрондық білім басылымдары мен ақпараттық ресурстарды жобалауда; 
- ақпараттық білім орталарын жобалауда; 
- білімді ақпараттандыру элементтерін енгізудің əлемдік тəжірибелерін  
 Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар бағала й білуі қажет:   
- электрондық білім басылымдары мен ақпараттық ресурстардың сапасын; 
- ақпараттық білім орталарының сапасын; 
- педагогтың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылықтарын. 
 Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар мынадай құзырлылыққа ие   болуы 
қажет:  
-  ақпараттық-коммуникациялық; 
- информатика жəне ақпараттық-коммуникациялық технология аумағы;  
- білім беру қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны 
пайдалану.  

Пəннің пререквизиттері: Педагогика, психология жəне адам дамуы, 
Информатика, Информатиканың теориялық негіздері, Информатиканы оқыту 
əдістемесі, Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу  

Пəннің постреквизиттері: 21-ғасырдағы ақпараттық жəне білім беру 
технологиялары, Білімді бақылау мен бағалаудың қазіргі кездегі əдістері, 
Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарын жасау жəне 
пайдалану, Мобильді оқыту жəне виртуалдық шындық, Ақпараттық білім 
беру ортасын құрудың теориялық негіздері. 

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
№ Тақырыптар 
1.Білімді ақпараттандыруға кіріспе. Білімді ақпараттандырудың 
мақсаты мен міндеттері.   

2.Ақпараттық білім ортасы жəне ақпараттық білім кеңістігі 
3.Білімді ақпараттандыру құралдары 
4.Білімді ақпараттандыру технологиялары 
5.Білім қызметін ақпараттандыру əдістері 
6.Білімді ақпараттандыру жағдайында оқыту мəселелері 
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Пəннің мазмұны 
   

1-тарау. Білімді ақпараттандыру  
Ақпараттандыру ұғымы. Ақпараттандыру үдерісінің мақсаты мен 

міндеттері. Ақпараттандыру үдерісіне əсер ететін факторлар.  Қоғамды 
ақпараттандыру бағыттары. Қоғамды ақпараттандырудың даму кезеңдері. 
Ақпараттандырудың жағымды жəне жағымсыз жақтары.   

Білімді ақпараттандыру ұғымы. Білімді ақпараттандыруға  əсер ететін 
факторлар. Білімді жəне қоғам өмірін ақпараттандыру. Білімді 
ақпараттандырудың негізгі бағыттары мен даму кезеңдері.  

Білімді ақпараттандырудың мақсаты мен міндеттері.  Қазақстан 
Республикасында жəне шетелдегі білімді ақпараттандырудың қалыптасуы.  

Білімді ақпараттандырудың оқытудың əдістемелік жүйесіне əсері.  
Қазіргі заманғы компьютерлердің педагогикалық мүмкіндіктері, ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар. Білімді ақпараттандырудың негізіне 
жататын психологиялық-педагогикалық теориялар.  Ақпараттық мəдениет 
ұғымы жəне оның компоненттері.  

Оқыту моделін құрудың ақпараттық əдісі. Білімді ақпараттандыру 
ғылыми зерттеудің, ғылыми-педагогикалық жəне ғылыми-əдістемелік 
зерттеулердің бағыты ретінде. Білімді ақпараттандыру педагогтарды 
дайындаудың бағыты ретінде.   

2-тарау. Ақпараттық білім беру ортасы жəне ақпараттық білім беру 
кеңістігі  

Ақпараттық білім беру ортасы ұғымы жəне оның компоненттері.  
Ақпараттық білім беру ортасы жағдайында оқыту ерекшеліктері.  

Ақпараттық білім беру кеңістігі жəне оның компоненттері.  Ақпараттық 
білім беру кеңістігі жағдайында оқыту ерекшеліктері. Ақпараттық білім беру 
кеңістігі ақпараттық білім беру ортасы жүйесі ретінде.  

3-тарау. Білімді ақпараттандыру құралдары 
Білімді ақпараттандыру құралдары. Топтамасы. Білімді 

ақпараттандырудың техникалық құралдары. Енгізу кезеңдері. Топтамасы.  
Телекоммуникациялық құралдар. Мультимедиа құралдары. Білім беруде  

компьютерлік желілерді ұйымдастыру. Тұлғааралық тілдесуді ұйымдастыру 
құралдары.  

Компьютерлік программалық-əдістемелік жабдық. Топтамасы.    
Ақпараттық білім ресурстары. Топтамасы. Білім беру порталдары. 

Тұлғааралық тілдесуді ұйымдастыру ресурстары. Əлеуметтік желілер.   
Ақпараттық білім ресурстары мен білімді ақпараттандырудың 

техникалық құралдарын негіздеу мен таңдауға əсер ететін факторлар.  
 Электрондық білім беру басылымдары. Топтамасы. Компоненттік 

құрылымы. Мазмұндық толтыру əдістері. Құралдары.  Сапасын бағалау жəне 
сараптау.   

4-тарау. Білімді ақпараттандыру технологиялары 
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Білімді ақпараттандыру технологиялары. Топтамасы. Ақпараттық 
технологиялар. Телекоммуникациялық технологиялар.  

Ақпаратты енгізу жəне шығару, беру жəне тарату ақпараттық 
технологиялары. Гипермəтін жəне гипермедиа технологиялары. 
Мультимедиа-технология. Ақпараттық модельдеу.  Виртуальдық нақтылық. 
Қашықтықтан оқыту. Ашық білім беру.  Виртуальдық білім беру мекемелері. 
Мобильді оқыту.  

Тұлғаға-бағытталған жəне дамыта оқытуды ұйымдастыру.  
5-тарау. Білім қызметін ақпараттандыру əдістері  
Оқу үдерісіндегі ақпараттық жəне телекоммуникациялық технологиялар.  

Оқыту нəтижелерін бақылау мен өлшеуді ақпараттандыру. Оқудан тыс іс-
əрекетті ақпараттандыру. Ғылыми жəне əдістемелік зерттеулерді 
ақпараттандыру. 

Ұйымдастыру-басқарушы қызметті ақпараттандыру əдістері.  Есепке 
алу, жоспарлау жəне əкімшілік басқару. Электрондық құжатайналым.  
Мəліметтерді сақтау. Бұлттық технологиялар.   

6-тарау. Білімді ақпараттандыру жағдайында оқыту мəселелері  
Білімді ақпараттандыру ғылыми зерттеудің бағыты жəне өзіндік пəн 

ретінде. Пəндік білімді ақпараттандыру.   
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуының 

ақпараттандыру үдерісі мен білімді ақпараттандыруға əсері. Білім беруге 
техникалық құралдарды енгізу мəселелері.   

Білімді ақпараттандыру жағдайында ұйымдастыру-басқарушы  қызмет 
мəселелері. Білімде компьютерлік желілерге əкімшілік ету.  

Ақпараттық білім ресурстарының ақиқаттық, сенімділік жəне өзектілік 
мəселелері. Құрастырушылардың авторлық құқықтарын қорғау.   

Ақпараттандыру мен білімді ақпараттандырудың əлеуметтік жəне 
психологиялық-педагогикалық аспектілері.   

Білімді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандарды дайындау.  
Білімді ақпараттандыру жағдайында педагогтардың құзырлылықтары. 
Педагогтардың білімді ақпараттандыру технологиясы, əдістері мен 
құралдарын пайдалануға дайындығын қалыптастыру факторлары.  Білімді 
ақпараттандыру аумағында педагогтарды дайындау жүйесі.  

 
Зертханалық жұмыстар тақырыптарының үлгісі 

1. Берілген жоспарға сəйкес білімді ақпараттандыру құралдары жайлы 
ақпаратты жинақтау, талдау жəне жүйелеу.  
2.  Интернет телекоммуникациялық желісі ресурстары жүйесінде берілген 
тақырыпқа білім жайлы ақпаратты іздеу. 
3. Оқыту құралдарын жасауда танымал құралдардың бірін қолданып 
электрондық білім беру басылымдарын немесе ресурстарын жəне 
презентация жасау.   
4. Аудиовизуальді ақпаратты құрылымдау жəне үйлестіру. 
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5.  Ресурстың мазмұны бойынша навигацияны ұйымдастырудың 
иерархиялық принципімен берілген оқу тақырыбы бойынша көпбетті 
электрондық ресурс жасау.   
6. Білімді ақпараттандыру құралдары пайдаланып өткізілетін оқу сабағының 
сценарийін жасау. 
7. Ақпараттық жəне коммуникациялық технология құралдарын мазмұндық 
толтыруды таңдау жəне жасау. 
8. Берілген жоспарға сəйкес сипаттамасын құра отырып электрондық білім 
беру басылымын немесе ақпараттық ресурсты зерттеу.   
9. Ақпараттық білім ортасы мен ақпараттық білім кеңістігінде жұмыс істеу.   
10. Дербес ақпараттық білім ортасының құралдарымен жұмыс. 
11.  Ақпараттық білім ортасында ұжымдасып жұмыс істеу технологиясы. 
12.  Білім порталдарымен жұмыс. Нақты пəнді оқытуға бағытталған білім 
порталдарының ресурстарын іздеу.  
13. Пікір жаза отырып электрондық білім беру басылымы немесе 
ресурстардың сапасын сараптан өткізу. 
14.  Он-лайн тестілеу компьютерлік жүйесінде жұмыс істеу.  
15.   Білімді басқарудың ақпараттық жүйелерінде жұмыс істеу. 

 
Магистранттардың оқытушылардың жетекшілігімен  

орындайтын өздік жұмыстары тақырыптарының үлгілері 
1. Қоғамды ақпараттандыру үдерісінің білімді ақпараттаныдруды дамытуға 
əсері. 
2. Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарын құру мен 
қолдануға қойылатын талаптар жүйесі.  
3. Мультимедиалық технология негізінде іске асырылған электрондық білім 
беру басылымдары мен ресурстарды қолданудың болашағы. Электрондық 
білім беру басылымдары мен ресурстарды жасауда жасанды интеллект 
жүйесінің мүмкіндіктерін іске асыру.  
4. Білім беруге  сараптық жүйелер мүмкіндіктерін іске асыру. Электрондық 
білім беру басылымдары мен ресурстарды білім беруде қолданудың шетелдік 
тəжірибесі. 
5. Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарын енгізудің 
жағымды жəне жағымсыз жақтары. 
6. Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарды жасау мен 
қолданудағы гипермəтіндік жəне гипермедиалық технологиялар. 
7. Электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарын апробациялау 
жəне сараптан өткізу ерекшеліктері. 
8. Білім беруде телекоммуникациялық желілер сервистерін қолдану. 
9. Мультимедиалық электрондық білім беру басылымдары мен ресурстары 
базасындағы оқу-əдістемелік кешен. 

 
Магистранттардың өздік жұмыстары тақырыптарының  

үлгілері 
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1. Ақпараттық білім ресурстарының тақырыптық каталогын құру.  
2. Пəн бойынша е-портфолио жасау əдістемелік сандықша ретінде.  
3.  Оқыту құралдарын жасауда танымал құралдардың бірін қолданып 
электрондық білім беру басылымдары мен ресурстарын жəне презентация 
жасау.   
4. Аудиовизуальді оқу ақпаратының құрылымын жасау жəне өңдеу.  
5. Қазіргі заманғы технологияларды қолданып навигацияны 
ұйымдастырудың иерархиялық принципімен берілген курстың мазмұны 
бойынша көпбетті электрондық ресурс жасау. 
6. Білімді ақпараттандыру құралдарын пайдаланып өткізілетін оқу 
сабағының əдістемелік сценарийін жасау. 
7. Білімді ұйымдастырудың ақпараттық білім ортасын жобалау.  
8. Дербес ақпараттық білім кеңістігін құру. 
9. Ақпараттық білім ортасында ұжымдық жұмыс жасау үшін «қабықша» 
жасау. 
10. Электрондық білім беру басылым немесе ресурстың сапасына пікір жазу 
арқылы сараптама жасау. 
11. Компьютерлік педагогикалық өлшеу құралын жасау.  
12.  Білімді басқарудың ақпараттық жүйесін жобалау. 
13.  Педагогтың е-портфолиосын жасау педагогикалық жетістіктерді 
демонтрациялау құралы ретінде.    
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Бекпатшаев М.Ж. - ф.-м.ғ.к., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ. 
Исаев С.Ə. - ф.-м.ғ.к., доцент, ҚазМемҚызПУ. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
Бұл пəн жоғары оқу орындарының бакалавриатта оқытылатын курстың 

жалғасы болып табылады. Білім беруді ақпараттандыру жағдайындағы 
қазіргі уақыттағы педагог өздерінің кəсіби қызметтерінде заманауи 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануда білікті ғана 
болмай, оны жасауды да білулері тиіс. Осыған байланысты бұл курс педагог-
информатиктерді компьютерлік желілер, Интернет жəне мультимедиа 
технологияларының мүмкіндіктерін пайдаланып қазіргі білім беру қызметін 
ақпараттандыру жəне білім беруді ақпараттандыру құралдарын жасау 
саласындағы білім мен біліктермен қамтамасыз етуге арналған. 

Пəнді оқыту мақсаты - компьютерлік желілер, Интернет-
технологиялар, мультимедиа технологиялар бойынша білімді тереңдету 
болып табылады.  

Пəнді оқыту міндеттері: 
- компьютерлік желілер, Интернет-технологиялар, мультимедиа 
технологиялардың қазіргі даму болашағын қарастыру; 
- Интернет компьютерлік желілерін құрастыру принциптерін, 
тұжырымдамасын жəне халықаралық стандарттарды үйрету; 
- Web-қосымшаларын жасаудың қазіргі технологияларын үйрету; 
- қазіргі мультимедиа технологияларды үйрету. 

Пəнді оку нəтижесінде магистранттар: 
-  компьютерлік желілердің даму болашағы, мəліметтерді жіберудің қазіргі 
хаттамасын; 
-  қазіргі қауіпсізідік серверлері мен маршрутизаторлардың, 
маршрутизациялау алгортмнің жұмыс істеу принциптерін; 
-  қазіргі іздеу серверлері мен сайттарды жылжыту əдістерінің 
технологиясын;  
- Web-сервистердегі on-line ерекшеліктерін; 
-  Web *.0 технологияларын, XHTML, XML, MathML, XSL; 
-  PERL, PHP серверлік сценарий тілдері; 
-  Web-қосымшаларын: Joomla, Apache Tomcat, Denver.  Eclipse құру 
инструментері; 
-  порталдарды ұйымдастыру принциптерін; 
- технологии Java, Java 2 Enterprise Edition (J2EE) платформа стандарттарын;  
-  сервиске-бағытталған архитектура ұғымын; 
-  дыбысты жəне бейнені кодтау стандартарын; 
-  қазіргі Computer Addit Design жүйелерін; 
-  мультимедиалық қосымшыларды жасаудың кезеңдері мен əдістерін; 
-  сценарийді сипаттау тілін  білуі керек. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар: 
- сымсыз желілерге, мобильдік құрылғыларды қосуды баптауды; 
- Web-сервистермен on-line режимінде жұмыс істеуді; 
-  Eclipse © IBM ортасында қосымшалар жасауды; 
- XML электрондық құжаттарын құруды; 
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- XML- схемаларын құрастыруды; 
- MathML формулаларды бейнелеу, SVG векторлық графиканы бейнелеу 
тілдерін пайдаланып беттерді жасауды. 
- XSL тілін қолданып XML құжаттарын түрлендіруді;  
- Wiki  беттерін құруды; 
- PERL, PHP, ASP.NET тілдерінде серверлік сценарийлерді жазуды;  
- Joomla, Apache Tomcat, Denver орталарында контентті басқаруды; 
- JSR 168/268 спецификациялары бойынша портлеттар жасауды; 
- мультимедиа инструментальдық құралдарымен жұмыс істеуді 
меңгеруі керек. 
Магистранттар пəнді оқу нəтижесінде: 
- ақпараттық мəдениет; 
- информатиканың техникалық тілін игеруі тиіс. 

 
Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар:  

- компьютерлік желілер, Интернет-технология жəне мультимедиа-
технологияның соңғы даму тенденцияларын; 
- қазіргі уақыттағы on-line сервистерді пайдалану жəне дамуын; 
- Интернет үшін программалау тілдерінің дамуын жəне Интернет-
қосымшаларын құрудың инструменттерін талдау жасай алулары керек. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар алған білім, білік жəне 
дағдыларын: 

- білім беретін электрондық басылымдар мен ақпараттық ресурстарды 
жобалауды; 
- ақпараттық білім беру ортасын жобалауды; 
- білім беруді ақпаратандыру элементтерін əлемдік тəжірибеге ендіруді 
синтездеуді білуі керек. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар: 
- электрондық басылымдар мен мен ақпараттық ресурстардың сапасын; 
- ақпараттық білім беру ортасының сапасын; 
- педагогтың ақпараттық-коммуникациялық құзыртеттілігін бағалауды 
білуі керек. 
Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар келесі: 
 - ақпараттық-коммуникациялық; 
 - информатика жəне ақпараттық-коммуникациялық технология 
саласында; 
- білім беру қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалануда құзыреті болуы тиіс. 

Пəннің пререквизиті: Информатика (жүйелер жəне желілер негіздері, 
телекоммуникациялар, Интернет). Есептеу жүйелері жəне желілері. 
Компьютерлік графика (Web-графика, анимацияларды жасау құралы). 
Мəліметтер қоры жəне ақпараттық жүйелер. Интернетте программалау. 
Компьютерлік желілер. Интернет-технологиялар. Web-технологиялар. 
Мультимедиа-технологиялар. 
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Пəннің постреквизиті: Білім беретін электрондық басылымдарды 
жəне Интернет-ресурстарды жасау жəне пайдалану, Ақпараттық білім 
ортасын қалыптастырудың теориялық негіздері, Мультимедиалық орталарда 
программалау. 

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
№ Пəн тақырыптарының аттары 

1 Компьютерлік желілердің даму болашағы. Сымсыз желілер. Сымсыз, 
кеңжолақты желілер. Виртуальды жеке желілер. Мобильді желілер.  

2 Мəліметтерді жіберудің қазіргі хаттамалары. Мəліметтерді жіберудің 
кеңжолақты каналдары. Bluetooth. Байланыстың оптикалық талшықтық 
желісі. Спутниктік желі. Мəліметтерді жіберудің ассиметрикалық 
хаттамалары. Тұрып қалуға орнықты желіліер (DTN, Bundle). WAP-ұялы 
құрылғысында мəліметтерді жіберу технологиясы. 

3 Коммуникаторлар жəне концентраторлар. Қазіргі маршрутизаторлар. 
Маршрутизациялау алгортмі, Қауіпсіздік серверлері (шлюздер жəне 
файрволдар) серверлері. Сервер проксиі. CISCO, D-Link. Желілердегі 
қауіпсіздік. Цифрлік қолтаңба. Сымсыз желілердегі қауіпсіздік. 

4 Қазіргі Интернет-технологиялар. Қазіргі іздеу серверлерінің 
технологиясы. Контентті жеткізу. Желілерде аудио жəне видео жіберу. 
Сайттарды жылжыту əдістері. Web сервистердегі on-line. Мəліметтерді 
сақтау қоймасы. «Бұлттық» технологиялар. Мəліметтерді өңдеу 
орталықтары. Мобильдік Web. 

5 Web-дизайн. Ақпараттық ресурстардың жіктелуі. Ақпараттық 
ресурстардың өмірлік циклі. Web-қосымшаларын құру технологиясы. 
Web-қосымшала. Web *.0 технологиясы. XHTML. XML тілі, XML-
схемалары, MathML формуласын бейнелеу тілі, SVG векторлық 
графиканы бейнелеу тілі. XSL құжаттарындағы XML өзгерту тілі. PERL, 
PHP серверлік сценарийлер. Net технологиялар. ASP.NET 

6 Web-қосымшаларын құру инструменттері. Web-редакторлары. Web-
конструкторлары. Контентпен толтыру жүйесі (CMS Joomla, WordPress, 
Drupal жəне т.б.) Apache Tomcat, Denver. Eclipse ортасы. 

7 Порталдар жəне қосымша серверлер технологиясы. Порталдар. 
Порталдардың жіктелуі. Ұйымдастыру принциптері. Web порталдар 
технологиялары. JSR 168/268 спецификациялары бойынша портлеттер 
жасау. Технологии Java технологиясы. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
платформаларының стандарттары. B2B Қосымшалар. SOA сервиске-
бағытталған архитектура. Қауіпсіздік мəселелері. 

8 Мультимедиа-технологиялар Дыбысты жəне бейнелерді кодтау 
стандарттары. MPEG *. Қазіргі Computer Addit Design жүйелері. 
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№ Пəн тақырыптарының аттары 

3DStudio Max, MAYA, CINEMA 4 
9 Мультимедиалық жоба. Мультимедиалық қосымшаларды жасаудың 

кезеңдері мен əдістері. Сызықтық жəне сызықтық емес монтаж. 
Мультимедианың инструментальдық құралы. Мультимедиалық бұлт. 
Сценарийді сипаттау тілі. Flash-технологиялар, Action Script. 
 

Пəннің мазмұны 
 

1 Бөлім. Компьютерлік желілер 
Компьютерлік желілердің даму болашағы. Компьютерлік желілердің 

даму тенденциялары. Сымсыз желіліер., Кеңжолақты сымсыз 
желіліер.Виртуальды жеке желілер. Мобильдік желілер.  

Мəліметтерді жіберудің қазіргі хаттамалары. Мəліметтерді жіберудің 
сымсыз, кеңжолақты каналдары. Bluetooth. Байланыстың оптикалық 
талшықтық желісі. Спутниктік байланыс. Мəліметтерді жіберудің 
ассиметрикалық хаттамалары. Тұрып қалуға орнықты желіліер (DTN, 
Bundle). WAP-ұялы құрылғысында мəліметтерді жіберу технологиясы. 

Коммуникаторлар жəне концентраторлар. Web-редакторлары. Web-
конструкторлары. Контентпен толтыру жүйесі (CMS Joomla, WordPress, 
Drupal жəне т.б.) Apache Tomcat, Denver. Eclipse ортасы. 

 
2 Бөлім. Интернет-технологиялар 

Қазіргі Интернет-технологиялар. Қазіргі іздеу серверлерінің 
технологиясы. Контентті жеткізу. Желілерде аудио жəне видео жіберу. 
Сайттарды жылжыту əдістері. Web-сервистердегі on-line. Мəліметтерді 
сақтау қоймасы. «Бұлттық» технологиялар. Мəліметтерді өңдеу 
орталықтары. Мобильдік Web. 

Web-қосымшаларын құру технологиясы. Web-дизайн. Ақпараттық 
ресурстардың жіктелуі. Ақпараттық ресурстардың өмірлік циклі. Web-
қосымшаларын құру технологиясы. Web-қосымшалар. WAP қосымшалар. 
Web *.0 технологиясы. XHTML. XML тілі, XML-схемалары, MathML 
формуласын бейнелеу тілі, SVG векторлық графиканы бейнелеу тілі. XSL 
құжаттарындағы XML өзгерту тілі. PERL, PHP серверлік сценарийлер. Net 
технологиялар. ASP.NET. 

Web-қосымшаларын құру инструменттері. Web-редакторлары. Web-
конструкторлары. Контентпен толтыру жүйесі (CMS Joomla, WordPress, 
Drupal жəне т.б.) Apache Tomcat, Denver. Eclipse ортасы. 

Порталдар жəне қосымша серверлер технологиясы. Порталдар. 
Порталдардың жіктелуі. Ұйымдастыру принциптері. Web-порталдар 
технологиялары. JSR 168/268 спецификациялары бойынша портлеттер жасау. 
Java технологиясы. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) платформасының 
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стандарты. B2B қосымшасы. SOA сервис-бағытталған архитектура. 
Қауіпсіздік мəселелері. 

 
3 Бөлім. Мультимедиа-технологиялар 

Мультимедиа-технологиялар. Дыбысты жəне бейнелерді кодтау 
стандарттары. MPEG *. Қазіргі Computer Addit Design жүйелері. 3DStudio 
Max, MAYA, CINEMA 4D. Мультимедиалық қосымшаларды жасаудың 
программалық құралдары. Flash-технологиялар, Action Script.  

Мультимедиалық жоба. Мультимедиалық қосымшаларды жасаудың 
кезеңдері мен əдістері. Сызықтық жəне сызықтық емес монтаж. 
Мультимедианың инструментальдық құралы. Мультимедиалық бұлт. 
Сценарийді сипаттау тілі. Flash-технологиялар, Action Script. 

 
Зертханалық сабақ тақырыптарының тізімі  

1. Сымсыз желілерді баптау. 
2. Интернет мобильдік құрылғысына қосылу. 
3. Желілерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету инструменттерін қолдану. 
4. Сайтты жүргізу амалдары. 
5. Web-сервистерінде on-line жұмыс істеу. 
6. Жеке «бұлт» құру. 
7. Мобильдік қосымшалармен жұмыс. 
8. Web-конструкторда Web-сайт жасау. 
9. Web *.0 технологиялар. XHTML.  
10. CMS администрациялау. 
11. Web-сайт контентін басқару. 
12. Eclipse © IBM жасау ортасы. 
13. Java-қосымшаларын жасау. 
14. Мультимедиалық қосымшаларды жасау. 
15. Мобильдық қосымшаларды жасау. 

 
Магистранттардың оқытушының басқаруымен өзіндік  
жұмыстары сабақтарының тақырыптарының тізімі 

1. CISCO маршрутизаторларын баптау.  
2. D-Link маршрутизаторларын баптау.  
3. Сайттарды жылжыту құралдары.  
4. Мəліметтерді өңдеу орталығы бойынша өнімдерге шолу.  
5. XML электрондық құжат жасау. XML-схемаларын құрастыру. 
6. MathML формуланы бейнелеу тілінің көмегімен беттерді жасау. SVG 
векторлық графиканы бейнелеу тілінің көмегімен беттерді құру.  XSL тілінің 
көмегімен XML құжаттарын өзгерту.  
7. Wiki беттерін құру. 
8. CMS –те Web-сайтты басқару. 
9. Web-қосымшаларды жобалау.  
10. Java-қосымшаларын жобалау. 
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11. Мультимедиалық қосымшаларды жобалау. 
12. Мобильдық қосымшаларды жобалау. 

 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының 

 тақырыптарының тізімі 
1. Білім беруді ұйымдастырудың Web-өкілдігін жобалау жəне жасау. 
2. Білім беру порталын жобалау жəне жасау. 
3. Ұлтты жобалау жəне жасау. 
4. Web-қосымшаларды жобалау жəне жасау. 
5. JSR 168, JSR 268 ерекшеліктері бойынша портлет жасау. 
6. Қомысшасын жасау. 
7.  SOA сервис-бағытталған архитектурамен қосымшаларды жасау. 
8.  3DStudio Max ортасында мультимедилық қосымшаларды жобалау жəне 
жасау.  
9.  MAYA ортасында мультимедилық қосымшаларды жобалау жəне жасау.  
10.  Action Script сценарий тілін пайдаланып мультимедилық қосымшаларды 
жобалау  
11. Мобильдық қосымшаларды жобалау жəне жасау. 
 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

негізгі 
1. Таненбаум Э.С. Компьютерные сети. СПб: Издательство «Питер», 2013.- 
960 с. 
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы – 4-е изд. - СПб: Издательство «Питер», 2013.- 943 с.: ил.  
3. Керимбаев Н.Н., Конева С.Н. Компьютерные сети. Учебное пособие. - 
Алматы, КазГосЖенПУ, 2011. – 320 с. 
4. Компьютерные сети. Интернет и мультимедиа технологии. Учебно-
методический комплекс дисциплины // Составитель Конева С.Н., КазНПУ 
им. Абая, Алматы, 2011.- 85 с.   
5. Конева С.Н. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. 
Часть 1. Компьютерные сети. Рабочая тетрадь.- Алматы, 2011.- 90 с. 
6. Конева С.Н. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. 
Часть 2. Интернет-технологии. Рабочая тетрадь.- Алматы, 2011.- 90 с. 

 
қосымша 

1. Основы Web-технологий. / П.Б. Храмцов и др. - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий» // www.intuit.ru 
2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Интернет / Ю.А. Семенов. - М. 
«Интернет-университет Информационных технологий» // www.intuit.ru 
3. Основные протоколы Интернет/ А.Н. Берлин. - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий» // www.intuit.ru 
4. Основы WAP/WML и WMLScript. - М. «Интернет-университет 
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Информационных технологий» // www.intuit.ru 
5. Основы XML - М. «Интернет-университет Информационных технологий» 
// www.intuit.ru 
6. Основы работы с CSS- М. «Интернет-университет Информационных 
технологий». // www.intuit.ru 
7. Брик C. и др. Применение каскадных таблиц стилей (CSS) - М. «Интернет-
университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 
8. Брик C. и др. Введение в JavaScript - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий». // www.intuit.ru 
9. Ан М. Основы программирования на JavaScript - М. «Интернет-
университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 
10.Бранс Джо Практикум по программированию на JavaScript - М. 
«Интернет-университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 

 
 
 
 
 

Құрастырғандар: 
Конева С.Н. - п.ғ.к., Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық 
университеті, математика, физика жəне информатика институты, 
информатика жəне білімді ақпараттандыру кафедрасының доценті. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Бекпатшаев М.Ж. - ф.-м.ғ.к., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ. 
Исаев С.Ə. - ф.-м.ғ.к., доцент, ҚазМемҚызПУ. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсіндірме хат 
 

Бұл пəн жоғары оқу орындарының бакалавриатта оқытылатын курстың 
жалғасы болып табылады. Білім беруді ақпараттандыру жағдайындағы 
қазіргі уақыттағы педагог өздерінің кəсіби қызметтерінде заманауи 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануда білікті ғана 
болмай, оны жасауды да білулері тиіс. Осыған байланысты бұл курс педагог-
информатиктерді компьютерлік желілер, Интернет жəне мультимедиа 
технологияларының мүмкіндіктерін пайдаланып қазіргі білім беру қызметін 
ақпараттандыру жəне білім беруді ақпараттандыру құралдарын жасау 
саласындағы білім мен біліктермен қамтамасыз етуге арналған. 

Пəнді оқыту мақсаты - компьютерлік желілер, Интернет-
технологиялар, мультимедиа технологиялар бойынша білімді тереңдету 
болып табылады.  

Пəнді оқыту міндеттері: 
- компьютерлік желілер, Интернет-технологиялар, мультимедиа 
технологиялардың қазіргі даму болашағын қарастыру; 
- Интернет компьютерлік желілерін құрастыру принциптерін, 
тұжырымдамасын жəне халықаралық стандарттарды үйрету; 
- Web-қосымшаларын жасаудың қазіргі технологияларын үйрету; 
- қазіргі мультимедиа технологияларды үйрету. 

Пəнді оку нəтижесінде магистранттар: 
-  компьютерлік желілердің даму болашағы, мəліметтерді жіберудің қазіргі 
хаттамасын; 
-  Web-сервистердегі on-line ерекшеліктерін; 
-  Web *.0 технологияларын; 
-  Web-қосымшаларын: Joomla, Apache Tomcat, Denver.  Eclipse құру 
инструментері; 
-  технологии Java, Java 2 Enterprise Edition (J2EE) платформа стандарттарын;  
-  сервиске-бағытталған архитектура ұғымын; 
-  дыбысты жəне бейнені кодтау стандартарын; 
-  қазіргі Computer Addit Design жүйелерін; 
-  мультимедиалық қосымшыларды жасаудың кезеңдері мен əдістерін; 
-  сценарийді сипаттау тілін  білуі керек. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистранттар: 
- сымсыз желілерге, мобильдік құрылғыларды қосуды баптауды; 
- Web-сервистермен on-line режимінде жұмыс істеуді; 
-  Eclipse © IBM ортасында қосымшалар жасауды; 
- Wiki  беттерін құруды; 
- Joomla, Apache Tomcat, Denver орталарында контентті басқаруды; 
- JSR 168/268 спецификациялары бойынша портлеттар жасауды; 
- мультимедиа инструментальдық құралдарымен жұмыс істеуді 
меңгеруі керек. 
Магистранттар пəнді оқу нəтижесінде: 
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- ақпараттық мəдениет; 
- информатиканың техникалық тілін игеруі тиіс. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар:  
- компьютерлік желілер, Интернет-технология жəне мультимедиа-
технологияның соңғы даму тенденцияларын; 
- қазіргі уақыттағы on-line сервистерді пайдалану жəне дамуын; 
- Интернет үшін программалау тілдерінің дамуын жəне Интернет-
қосымшаларын құрудың инструменттерін талдау жасай алулары керек. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар алған білім, білік жəне 
дағдыларын: 

- білім беретін электрондық басылымдар мен ақпараттық ресурстарды 
жобалауды; 
- ақпараттық білім беру ортасын жобалауды; 
- білім беруді ақпаратандыру элементтерін əлемдік тəжірибеге ендіруді 
синтездеуді білуі керек. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар: 
- электрондық басылымдар мен мен ақпараттық ресурстардың сапасын; 
- ақпараттық білім беру ортасының сапасын; 
- педагогтың ақпараттық-коммуникациялық құзыртеттілігін бағалауды 
білуі керек. 

Пəнді үйрену нəтижесінде магистранттар келесі: 
 - ақпараттық-коммуникациялық; 
 - информатика жəне ақпараттық-коммуникациялық технология 
саласында; 
- білім беру қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалануда құзыреті болуы тиіс. 

Пəннің пререквизиті: Информатика (жүйелер жəне желілер негіздері, 
телекоммуникациялар, Интернет). Есептеу жүйелері жəне желілері. 
Компьютерлік графика (Web-графика, анимацияларды жасау құралы). 
Мəліметтер қоры жəне ақпараттық жүйелер, Интернетте программалау. 
Компьютерлік желілер. Интернет-технологиялар. Web-технологиялар. 
Мультимедиа-технологиялар. 

Пəннің постреквизиті: Ақпараттық білім ортасын қалыптастырудың 
теориялық негіздері, Мультимедиалық орталарда программалау. 

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
№ Пəн тақырыптарының аттары 

1 Компьютерлік желілердің даму болашағы. Сымсыз желілер. Сымсыз, 
кеңжолақты желілер. Виртуальды жеке желілер. Мобильді желілер.  

2 Қазіргі Интернет-технологиялар. Қазіргі іздеу серверлерінің 
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№ Пəн тақырыптарының аттары 

технологиясы. Контентті жеткізу. Желілерде аудио жəне видео жіберу. 
Сайттарды жылжыту əдістері. Web сервистердегі on-line. Мəліметтерді 
сақтау қоймасы. «Бұлттық» технологиялар. Мəліметтерді өңдеу 
орталықтары. Мобильдік Web. 

3 Web-дизайн. Ақпараттық ресурстардың жіктелуі. Ақпараттық 
ресурстардың өмірлік циклі. Web-қосымшаларын құру технологиясы. 
Web-қосымшала. Web *.0 технологиясы.  

4 Web-қосымшаларын құру инструменттері. Web-редакторлары. Web-
конструкторлары. Контентпен толтыру жүйесі (CMS Joomla, WordPress, 
Drupal жəне т.б.) Apache Tomcat, Denver. Eclipse ортасы. 

5 Технологии Java технологиясы. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
платформаларының стандарттары.  

6 Мультимедиа-технологиялар Дыбысты жəне бейнелерді кодтау 
стандарттары. MPEG *. Қазіргі Computer Addit Design жүйелері. 
3DStudio Max. 

7 Мультимедиалық жоба. Мультимедиалық қосымшаларды жасаудың 
кезеңдері мен əдістері. Сызықтық жəне сызықтық емес монтаж. 
Мультимедианың инструментальдық құралы. Мультимедиалық бұлт. 
Сценарийді сипаттау тілі. Flash-технологиялар, Action Script. 
 

Пəннің мазмұны 
 

1 Бөлім. Компьютерлік желілер жəне Интернет-технологиялар 
 

Компьютерлік желілердің даму болашағы. Компьютерлік желілердің 
даму тенденциялары. Сымсыз желіліер., Кеңжолақты сымсыз 
желіліер.Виртуальды жеке желілер. Мобильдік желілер.  

Қазіргі Интернет-технологиялар. Қазіргі іздеу серверлерінің 
технологиясы. Контентті жеткізу. Желілерде аудио жəне видео жіберу. 
Сайттарды жылжыту əдістері. Web-сервистердегі on-line. Мəліметтерді 
сақтау қоймасы. «Бұлттық» технологиялар. Мəліметтерді өңдеу 
орталықтары. Мобильдік Web. 

Web-қосымшаларын құру технологиясы. Web-дизайн. Ақпараттық 
ресурстардың жіктелуі. Ақпараттық ресурстардың өмірлік циклі. Web-
қосымшаларын құру технологиясы. Web-қосымшалар. Web *.0 
технологиясы.  

Web-қосымшаларын құру инструменттері. Web-редакторлары. Web-
конструкторлары. Контентпен толтыру жүйесі (CMS Joomla, WordPress, 
Drupal жəне т.б.) Apache Tomcat, Denver. Eclipse ортасы. 



194 

 

Java технологиясы. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) платформасының 
стандарты.  

2 Бөлім. Мультимедиа-технологиялар 
 

Мультимедиа-технологиялар. Дыбысты жəне бейнелерді кодтау 
стандарттары. MPEG *. Қазіргі Computer Addit Design жүйелері. 3DStudio 
Max.  

Мультимедиалық жоба. Мультимедиалық қосымшаларды жасаудың 
кезеңдері мен əдістері. Сызықтық жəне сызықтық емес монтаж. 
Мультимедианың инструментальдық құралы. Мультимедиалық бұлт. 
Сценарийді сипаттау тілі. Flash-технологиялар, Action Script. 

 
Зертханалық сабақ тақырыптарының тізімі  

1 Сымсыз желілерді баптау. 
2 Интернет мобильдік құрылғысына қосылу. 
3 Сайтты жүргізу амалдары. 
4 Web-сервистерінде on-line жұмыс істеу. 
5 Жеке «бұлт» құру. 
6 Мобильдік қосымшалармен жұмыс. 
7 Web-конструкторда Web-сайт жасау. 
8 Web *.0 технологиялар.  
9 CMS администрациялау. 
10 Web-сайт контентін басқару. 
11 Eclipse © IBM жасау ортасы. 
12 Java-қосымшаларын жасау. 
13 Мультимедиалық қосымшаларды жасау. 
 

Магистранттардың оқытушының басқаруымен өзіндік жұмыстары 
сабақтарының тақырыптарының тізімі 

1 D-Link маршрутизаторларын баптау.  
2 Сайттарды жылжыту құралдары.  
3 Мəліметтерді өңдеу орталығы бойынша өнімдерге шолу.  
4 CMS –те Web-сайтты басқару. 
5 Web-қосымшаларды жобалау.  
6 Java-қосымшаларын жобалау. 
7 Мультимедиалық қосымшаларды жобалау. 

 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының 

 тақырыптарының тізімі 
 

1 Білім беруді ұйымдастырудың Web-өкілдігін жобалау жəне жасау. 
2 Білім беру порталын жобалау жəне жасау. 
3 Ұлтты жобалау жəне жасау. 
4 Web-қосымшаларды жобалау жəне жасау. 
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5 3DStudio Max ортасында мультимедилық қосымшаларды жобалау жəне 
жасау.  
6 Action Script сценарий тілін пайдаланып мультимедилық қосымшаларды 
жобалау  
 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

негізгі 
1 Таненбаум Э.С. Компьютерные сети. СПб: Издательство «Питер», 2013.- 
960 с. 
2 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы – 4-е изд. - СПб: Издательство «Питер», 2013.- 943 с.: ил.  
3 Керимбаев Н.Н., Конева С.Н. Компьютерные сети. Учебное пособие. - 
Алматы, КазГосЖенПУ, 2011. – 320 с. 
4 Компьютерные сети. Интернет и мультимедиа технологии. Учебно-
методический комплекс дисциплины // Составитель Конева С.Н., КазНПУ 
им. Абая, Алматы, 2011.- 85 с.   
5 Конева С.Н. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. 
Часть 1. Компьютерные сети. Рабочая тетрадь.- Алматы, 2011.- 90 с. 
6 Конева С.Н. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. 
Часть 2. Интернет-технологии. Рабочая тетрадь.- Алматы, 2011.- 90 с. 

 
қосымша 

7 Основы Web-технологий. / П.Б. Храмцов и др. - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий» // www.intuit.ru 
8 Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Интернет / Ю.А. Семенов. - М. 
«Интернет-университет Информационных технологий» // www.intuit.ru 
9 Основные протоколы Интернет/ А.Н. Берлин. - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий» // www.intuit.ru 
10 Основы WAP/WML и WMLScript. - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий» // www.intuit.ru 
11 Основы XML - М. «Интернет-университет Информационных 
технологий» // www.intuit.ru 
12 Основы работы с CSS- М. «Интернет-университет Информационных 
технологий». // www.intuit.ru 
13 Брик C. и др. Применение каскадных таблиц стилей (CSS) - М. 
«Интернет-университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 
14 Брик C. и др. Введение в JavaScript - М. «Интернет-университет 
Информационных технологий». // www.intuit.ru 
15 Ан М. Основы программирования на JavaScript - М. «Интернет-
университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 
16 Бранс Джо Практикум по программированию на JavaScript - М. 
«Интернет-университет Информационных технологий». // www.intuit.ru 
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университеті, математика, физика жəне информатика институты, 
информатика жəне білімді ақпараттандыру кафедрасының доценті,  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
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JBXOAZT 5301 Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқыту  əдіснамасы 
мен заманауи технологиясы 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Бекишев К.Б.- п.ғ.докторы, Химия факультеті бейорганикалық химия 
кафедрасының профессоры,  əл – Фараби атындағы ҚазҰУ. 
Нурахметова А.Р.- п.ғ.к.,  химия кафедрасының доценті,  Абай атындағы 
ҚазҰПУ. 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсініктеме хат 
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңына сəйкес, 

Жоғары кəсіби білім біру жүйесіне енгізілген магистратура мамандығы 
ғылыми жəне ғылыми – педагогикалық бағытта мамандарды дайындауды 
қамтамасыз етеді.  

Білім беру бойынша жоғары сапаға жету мақсатында магистранттарды 
халықаралық ережелерге сəйкес дайындау жəне еңбек нарығын жоғары 
дəрежеделі  мамандармен қамтамасыз етуде магистранттардың өзіндік, оқу, 
ғылыми–зерттеу, ғылыми–педагогикалық шеберлігін арттырып, 
магистратура түлектерін докторлық дəрежені игеруге даярлау қажет.       

Бұл бағдарлама ҚР Мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес 
жасалған жəне  жоғары оқу орындарының жаратылыстану факультеттерінің 
6M011200 – "Химия" мамандықтарына арналған. 

Магистратурада жоғары дəрежелі мамандарды  даярлау жоғары оқу 
орнында алған білім базасының негізінде жүзеге асып, кəсіби іс-əрекеттің 
педагогикалық жəне ғылыми – зерттеушілік түрлеріне бағытталған. Соған 
сəйкес, магистратураны бітірушілер заманауи педагогикалық жəне 
ақпараттық технологияларды қолдана білуі тиіс жəне таңдалған мамандығы 
бойынша жоғары оқу орындарында жəне ғылыми ұйымдарда педагогикалық 
жəне ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастырып, жүргізе білуі қажет.  

 «Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқытудың заманауи 
технонлогиялары мен əдіснамасы» курсының мақсаты бакалавриат пəндері 
бойынша теориялық білімдерді жүйелеу жəне педагогикалық ғылымның 
заманауи жағдайының деңгейінде химияны оқытудың əдістері мен 
инновациялық білім беру технологияларын үйрену. Үздіксіз химиялық білім 
берудегі маңызды кезеңі  мектепте, ЖОО – да жəне ЖОО – нан кейінгі білім 
беруде  жалпы жəне бейорганикалық химия курсының мазмұнының 
ерекшеліктері мен бірлігі болып табылады. 

 Пəнді жақсы меңгеру үшін келесі химия курстарының білімдері  негіз 
болуы тиіс (пререквизиттер):  
● Бейорганикалық химияның теориялық негіздері; 
● Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесіндегі химиялық элементтер; 
●Аналитикалық химия; 
● Зат құрылысы;  
● Химияны оқыту əдістемесі; 
● Химиядан есептер шығару əдістемесі; 
● Химиялық технологияның теориялық негіздері; 
● Аралас пəндер: математика, физика, бакалавриат бағдарламасы бойынша 
информатика.  

Магистранттар жоғары оқу орындарында жалпы жəне бейорганикалық 
химияны оқытудың инновациялық педагогикалық жəне ақпараттық 
технологияларын меңгеруі қажет:   
 ● химияның заманауи  əдіснамалық негіздері; 
● химиялық білімді жетілдірудің негізгі бағыттары; 
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● мектеп – ЖОО – ЖОО кейінгі білім беру  жүйесі бойынша жалпы жəне 
бейорганикалық химияны оқытудың заманауи əдіснамалық көзқарастары; 
● өнімдерді өндірудегі негізгі бейорганикалық синтездердің химия – 
технологиялық процесстерін зерттеудің ғылыми – əдіснамалық негіздерін; 
● ҚР  орта жəне жоғары білім беру жүйесіндегі инновациялар; 
● мектеп – ЖОО жүйесіндегі химия бойынша қазіргі оқулықтар мен 
қосымша құралдарды жасай білуі керек. 

Сондай-ақ, магистрант: 
● Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқытуда негізгі міндеттер  мен 
мақсаттарды қалыптастырудың заманауи əдіснамалық  тəсілдерін пайдалану; 
● оқу материалын тақырыптық модульдер бойынша бөлу; 
● химияны оқытудың заманауи технологияларын қолдану; 
● мектеп – ЖОО  жүйесінде оқу үрдістерін ұйымдастыру; 
● бейорганикалық қосылыстарды өндіру технологиясын оқытуда ғылыми – 
əдіснамалық  əдістерді пайдалану;  
● химия – технологиялық өндірістің экологиялық мəселелерін  ашып 
көрсету; 
● химия бойынша заманауи оқулықтар мен қосымша құралдарды 
пайдалануды уйренуі қажет. 

бақылау - магистранттың білімін бақылау магистранттың танымдық – 
шығармашылық іскерлігінің тиімділігін бағалауға бағытталуы тиіс. Бақылау 
түрлері: 
● ауызша сұрау; 
● аралық бақылау; 
● рефераттар тапсыру  
●  топтық жобалар; 
●  іскерлік ойындар, тестер; 
●  дөңгелек үстелдер, пікір таластар; 
●  жағдайлық тапсырмалар; 
●  қорытынды бақылау - емтихан. 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
 

№ Тақырыптар 
1 Кіріспе 
2 Бейорганикалық химияны оқытудағы негізгі тапсырмалар мен  

мақсаттарын қалыптастырудағы заманауи əдіснамалық əдіс – 
тəсілдері 

3 Мектеп – ЖОО – ЖОО-нан кейінгі білім беру  жүйесіндегі оқу 
материалы мазмұнының  құрылымдық – логикалық байланысы 
мен сабақтастығы 

4 Университеттерде жалпы жəне бейорганикалық химия курсының 
қазіргі кездегі мазмұны 

5 Химияны оқытудың инновациялық технологиялары 



201 

 

6 Білім берудің заманауи əдістері мен құралдары. Бейорганикалық 
химияны интерактивті оқытуды  ұйымдастырудың түрлері 

7 Бейорганикалық қосылыстарды өндірудің  технологияларын 
оқып-үйренудің  ғылыми – əдіснамалық бағыттары 

 
Пəн мазмұны 

1. Кіріспе 
ЖОО жəне ЖОО дан кейінгі білім беруде жалпы жəне бейорганикалық 

химияны оқытудың əдіснамалық негіздері. Университеттерде жалпы жəне 
бейорганикалық химия курсының мазмұнын анықтау оқу процесіне жаңа 
материалды енгізудің сабақтастығы. ЖОО да оқытудың инновациялық 
əдістері мен технологиялары. Бейорганикалық химияның басқа да химия 
пəндерімен байланысы.  

2. Бейорганикалық химияны оқытудың негізгі міндеттері  мен  
мақсаттарын қалыптастырудағы заманауи əдіснамалық əдіс – тəсілдері 

Ғылым жүйесіндегі əдіснамалық орны. Химияны оқытудың əдіснамасын 
анықтайтын, негізгі философиялық категориялар. Химияның тарихи 
дамуының əдіснамасы. Əдіснамалық мəселелер. Бейорганикалық химиядағы 
негізгі идеялары мен түсініктерінің қалыптасуының ғылыми – теориялық 
бағыттары. Бейорганикалық айналымдардың кванттық – механикалық жəне 
құрылымдық негіздемесі. Змаманауи химияның қалыптасу кезеңдері. 
Мектеп–ЖОО жүйесі бойынша бейорганикалық химияны оқытудың 
мақсаттары мен міндеттерінің қалыптасуының заманауи  əдіснамалық 
тəсілдері. 

3. Мектеп – ЖОО – ЖОО-нан кейінгі білім беру  жүйесіндегі оқу   
материалы мазмұнының  құрылымдық – логикалық байланысы мен 
нəтижелері 

Химия ғылымдарының жіктелуі ғылыми танымның жүйесі ретінде. 
Бейорганикалық  химияның негізгі теориялары мен заңдары.  Заттардың  
негізгі химиялық түрлері: атом, молекула, кристаллдар                  (немесе 
макромолекула). Классикалық химияның негізгі ұғымдары: элемент, 
қосылыс, реакция. Химиялық заттардың туынды формалары: ион, радикал, 
ерітінділер, коллоидты жүйелер. Заттардың химиялық реакциялары əр түрлі  

фазалық күйлері (агрегаттары). Жаңа материалды оқу процесіне 
енгізудің сабақтастығы.  

4. Университеттерде жалпы жəне бейорганикалық химия курсының 
заманауи мазмұны 

Классикалық жəне педагогикалық бағыттағы университеттердегі  жалпы 
жəне бейорганикалық химия курсының заманауи мазмұны. Жалпы жəне 
бейорганикалық химияны негізгі бөлімдерін оқытудың əдіснамалық 
аспектілері. Оқу материалын баяндау нəтижесі. Атом – молекулалық оқыту. 
Негізгі химиялық ұғымдар мен заңдар. Химиядағы стехиометриялық 
қатынастар. Атом құрылысы. Периодтық заң жəне Д.И. Менделеевтің 
периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Ерітінділер. Электролиттік 
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диссоциация теориясы. Тұздардың гидролизі. Тотығу-тотықсыздану 
реакциялары. Электродтық үрдістер. Периодтық жүйедегі негізгі топша 
элементтері (s- и p-элементтері). I - VIII топтың қосымша топша элементтері 
(d-элементы).  Жалпы жəне бейорганикалық химияның инженерлі-
техникалық, технологиялық, медициналық жəне ауылшаруашылық, əскери 
жəне басқа да ЖОО-ғы заманауи мазмұны.    

5. ЖОО-да химияны оқытудағы инновациялық технология. 
Заманауи технологияның білім берудегі теориялық негізі. 

Технологиялық жіктеу. Оқытудағы пəндік-бағдар технологиясы. 
Технологиялар: мақсат қою, педагогикалық үрдіс, толық меңгеру.  

Оқытудағы жеке-бағдар технологиясы. Технологиялар: педагогикалық 
іскерлік, пəндік зерттеу, ұжымдық ойлау шығармашылығы, эвристикалық 
оқыту.         

6. Заманауи əдістер жəне оқыту құралы. Бейорганикалық химияны 
интерактивті оқытуды ұйымдастыру түрлері.  

ЖОО-ғы химияны оқытудың заманауи əдістері. Жалпы жəне 
бейорганикалық химиядағы проблемалық оқыту. Жекелей, 
дифференциалдық жəне интеграциялық оқыту. Жалпы жəне бейорганикалық 
химияны оқыту құралы, электронды жəне мультимедиялық жүйелерді 
пайдалану. 

Бейорганикалық химияда интерактивті оқытудың заманауи 
ұйымдастыру формасы. Кредиттік технологияға өтудегі жалпы жəне 
бейорганикалық химияны оқытудың ерекшеліктері. Магистранттардың 
өзіндік  жұмыстарын ұйымдастыру əдісі. Бейорганикалық химияны 
қашықтықтан оқыту проблемасы. Жалпы жəне бейорганикалық химияның 
заманауи қағаздық жəне электронды оқулықтары, мультимедиялық жүйелері 

7. Бейорганикалық заттарды өндірудің технологиясын оқып-
үйренудегі ғылыми-əдістемелік жақтары 

Бейорганикалық маңызды заттарды өндіру технологиясын оқытудағы 
ғылыми-əдістемелік жақтары. Химиялы-технологиялық өндірістегі 
экологиялық мəселелер. Қоршаған ортаны қорғау. Бейорганикалық тұздарды, 
қышқылдарды, минералды тыңайтқыштарды өнеркəсіптік өндірудің 
теориялық негіздерін жəне негізгі бейорганикалық синтездің  басқа да 
өнімдерін зерттеу əдістемесі.  Компьютерлік технологияны қолдану арқылы 
технологиялық жүйелер мен жағдайларды оңтайлау.  Аз қалдық  жəне 
қалдықсыз технологияның жүйесіне заманауи жақтары. Күкірт қышқылының 
өндірісі. Аммиак синтезі жəне азот қышқылының өндірісі. Минералды 
тыңайтқыштар жəне улы химиялық заттар өндірісі. Электрохимиялық 
өндіріс. Металлургия. Силикатты материалдардың өндірісі.     
 
САРАМАНДЫҚ (ЗЕРТХАНАЛЫҚ) САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
1. Қышқылдар, негіз, тұздарды алудың зертханалық тəсілдері. Олардың 
химиялық қасиеттері. Эксперименттік тапсырмаларды шешу. 
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2. Күкірт қышқылын контакт тəсілімен өндіру. Теориялық пен 
салыстырмалы есептелген реакция өнімінің шығуы.   
3. Ерітінділер. Заттардың ерігіштігі. Ерітінді концентрациясын белгілеу 
тəсілдері. Ерітінділер дайындау. Ерітінділерге есептер шығару. 
4. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік көрсеткіш. Тұздардың гидролизі. 
5. Суды талдау. Судың кермектілігін анықтау. Суды жұмсартуда  химиялық 
жəне ион алмасу тəсілдері. Есептеуге арналған есептер шешу. Балқыламалар 
жəне тұздар ерітіндісінің электролизі. Технологиялық есептеулер.  
6. Электрохимиялық өндіріс.  NaCl ерітіндісінің электролизі. Ток бойынша 
шығымды есептеу. 
 

ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН   МАГИСТРАНТТАРДЫҢ 
ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ (ОЖМӨЖ) ТІЗІМІ 

1. ЖОО-нан кейінгі мектеп-ЖОО жүйесінде бейорганикалық химия 
курсының мазмұнының құрылысы жəне оқыту мақсатын қоюдағы заманауи 
жетістіктер.  
2. Оқыту іс-əрекетіне заманауи əдістемелік талдау.  
3. Химияны оқытуда инновациялық əдіс: проблемалық оқыту, ұйымдастыру 
жəне түрлері.  
4. Блокты-модульді оқыту технологиясы. Жалпы заңдылықтар. 
5. Типтік жоспарланған тапсырмаларды формуламен шешуде ұсынылған 
əдіс: элементтердің массалық үлесін анықтау, зат массасындағы элементтің 
массасын анықтау. Қарапайым жəне шынайы формуланы табу. Газ заңдары. 
6. Типтік есептеуге арналған есептерді химиялық реакциялар теңдеуі 
бойынша шешуге əдістемелік ұсыныстар: қарапайым тапсырма, артық-
жетіспеушілікке тапсырмалар, реакция өнімінің шығуы, қоспаларға есептер.  
7. Жалпы химияда негізгі тақырыптарын оқытудың əдіснамалық аспектісі: 
Атом құрылысы. Д.И. Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық 
жүйесі. Периодтық жүйедегі элемент орны мен  электрондық құрылысының 
байланысы. Химиялық байланыс. ВБƏ жəне МОƏ бойынша коваленттік 
байланыс.  
8. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясын есептеу: массалық үлес, 
молярлы, эквивалентті молярлық концентрациясы. Тапсырманы орындау. 
9. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану реакциясының 
түрлері жəне оларды теңестіру тəсілдері: электрондық баланс жəне жартылай 
реакция əдісі.    
10. Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқыту технологиясы жəне 
заманауи əдісі. Оқыту құралы. Электрондық жəне мультимедиялық жүйелер. 
11. Бейорганикалық химияны қашықтықтан оқыту проблемасы. 
12. Мектептерге жəне университеттерге жалпы жəне бейорганикалық химия 
бойынша арналған заманауи кітаптар жəне электрондық оқулықтар.   
13. Химико-технологиялық үрдістердің негізгі теориялары. Бейорганикалық 
заттардың заманауи азқалдық жəне қалдықсыз өнімдері. 
14. Өнім қалдықтарын жою. Айналымдағы су. Таза судың проблемалары. 
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МАГИСТРЛЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ (МӨЖ) ТІЗІМІ 
1. Бейорганикалық химияны оқытудың негізгі міндеттері жəне  мақсаттарын 
өңдеу қалыптастыру əдіснамасы.  
2. Химия тарихы жəне əдіснамасы. Əдіснамалық проблемалар. 
3. Жалпы жəне бейорганикалық химияны мектеп-ЖОО-ЖОО-нан кейінгі 
білім жүйесінде негізгі оқыту заманауи əдіснамасы.    
4. Классикалық жəне педагогикалық ЖОО-да жалпы жəне бейорганикалық 
химия курсының мазмұны.  
5. Оқу материалын жəне оқу үрдісіне оны алып келетін құрылымдық-
логическалық  байланыс. 
6. Химияны проблемалық оқыту тəсілдері. Университетте жалпы жəне 
бейорганикалық химияда лекциялық курсты құрастыру.  
7. Магистранттың өзіндік жұмысын ұйымдастыру əдісі.  
8. Жоспарланған шешімдер əдіснамасы жəне эксперименттік 
тапсырмаларды  химияда оқыту.  
9. Есептеуге арналған типтік есептерді формула бойынша шешу: элементтің 
массалық үлесін анықтау, зат массасындағы элемент массасын анықтау, 
қарапайым жəне шынайы формуларды табу, газ заңдары, газ  қатынасының 
жəне қатты заттар массаларынын табу. 
10. Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеуге арналған есептерді 
шешу: қарапайым тапсырма, артық-жетіспеушілікке тапсырмалар, реакция 
өнімінің шығуы, қоспаларға арналған тапсырмалар.  
11. Құрғақ тұздардан жəне кристаллогидраттан ерітінділер концентрациясын 
анықтау жəне берілген ерітінділер концентрациясын дайындауда 
жоспарланған тапсырмаларды шешу (массалық үлес, молярлы жəне т.б.).   
12. Қосылыстарда элемент атомдарының тотығу дəрежелерін анықтау. 
Электрондық баланс жəне жартылай реакцияны əдісімен тотығу-
тотықсыздану реакциясын теңестіру.  
13.  Қазақстан күкірті. Шикізат, бөліп алу, байыту. Күкірт қышқылын 
өндірудің (контакты) тəсілі. Жоспарланған жəне эксперименттік 
тапсырмаларды шешу.  
14.  Азотты алудың өнеркəсіптік  тəсілі. Аммиакты өндіру технологиясы. 
Концентрленген жəне сұйық азот қышқылын өндіру. Технологиялық  
тапсырмаларды шешу. 
15.  Азотты жəне  фосфатты тыңайтқыш: селитра, суперфосфат, аммофос 
жəне басқалар.Табиғатта азоттың айналуы. Фосфордың биологиялық ролі.  
16. Металдарды алудың маңызды тəсілдері. Балқыламалар. Метал 
коррозиясы. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары.  Балқыламалары 
жəне ерітінділері электролиз. Есептеуге есептер шешу жəне тест 
тапсырмаларын орындау. 
 

КУРСТЫҚ  ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТІЗІМІ 
1. Бейорганикалық химияны оқытуда мақсат қою жəне негізгі 
тапсырмаларды құру методологиясы.  
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2. Құрылысты-логикалық байланысты оқу материалына жəне оның 
кіріспесін оқу  үрдісіне енгізу.  
3.  ЖОО-ғы оқытудың заманауи əдісі жəне  технологиясы. 
4. Бейорганикалық химияны интерактивті оқытудың заманауи 
ұйымдастырылған формалары.  
5. Жалпы жəне бейорганикалық химия бойынша заманауи кітаптар жəне 
электрондық оқулықтар.  
6. Химия тарихының дамуының əдіснамасы. Əдіснамалық проблемалар.  
7. Бейорганикалық химияда физика-химиялық заманауи əдістерінің дамуы. 
8. Негізгі бейорганикалық өндірістердің дамуы жəне қоршаған ортаны 
қорғаудың перспективасы.  
9. Ауылшаруашылығын химияландыру жəне экология.  
10.  Бейорганикалық химиядағы экологиялық проблемалар.  
11.  Бейорганикалық химияны оқытудың заманауи əдісі жəне технологиясы.  
12.  Электронды жəне мультимедиялық жүйелерді қосып оқытудың құралы.  
13.  Кредиттік технологияға өтуде бейорганикалық химияны оқытудың 
ерекшеліктері.  
14.  Бейорганикалық химияны қашықтықтан оқыту проблемасы.  
15.  Бейорганикалық химияның негізгі бөлімдерін оқытудың əдіснамалық  
аспектісі.  
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Түсініктеме хат 
«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 

негізі» курсы ЖОО-да физикалық химия, катализ жəне коллоидтық химия 
негіздерін оқытатын курстардың жалғасы болып табылады, сондай-ақ 
олардың теориялық ерекшеліктері мен негізгі тарауларының қолданбалы 
аспектілерін тереңірек қарастырумен жəне оқытылатын тақырыптардың 
байланысуымен  ерекшеленеді. Халықаралық стандарттарға сай болу үшін 
педагогикалық жəне ғылыми-педагогикалық шығармашылыққа өзіндік 
көзқарасы қалыптасқан магистранттарды дайындау, жоғары сапалы оқытуды 
қамтамасыз ету арқылы жүзеге асады. 

Жоғары білікті, компетентті кадрларды дайындауда жəне олардың 
ғылыми-педагогикалық шығармашылығын ұйымдастыру процесінде,  
заманауи педагогикалық жəне ақпараттық технологияларды игерулері үшін 
«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» пəнін оқыту маңызды рөл атқарады.  Бұл курс магистранттарға 
физикалық жəне коллоидты химияны оқытудағы заманауи мəселелер 
жайында толық мəлімет береді.  

Берілген курс барысында магистранттар тепе-теңдік құрамы, көп 
компонентті жүйелердің термодинамикалық қасиеттері мен кинетикалық 
сипаттамаларын есептеуді, сондай-ақ қолданбалы есептерді шығарудың 
əдістемелік негіздерін игереді.  

Осы пəнді оқу үшін магистранттар химияның келесі салаларымен таныс 
болулары керек (пререквизиттер): бейорганикалық, органикалық, физикалық 
жəне коллоидтық химия, зат құрылысы.  

Магистранттар ЖОО-да физикалық жəне коллоидты химияны 
оқытудағы əдістемелік мəселелермен, сондай-ақ жаңа оқыту əдістері мен 
технологиялары туралы меңгеру. 
• осы пəнді  оқытудың негізгі педагогикалық технологияларын; 
• заманауи технологиялардың түсіндірмелік-терминологиялық аппаратын; 
• ЖОО-мектеп жүйесіндегі осы пəнді оқытудың əдістемелік қамтамасыз 
ету ерекшеліктерін – білуге міндетті: 
 
• оқу ресурстарының құрылымын құрай білу; 
• оқу материалын тақырыптық модульдерге бөле білулері керек; 
• оқу жоспарын құра білу; 
• ЖОО-мектеп жүйесінде оқу процесін ұйымдастыра білу; 
• зертханалық сабақтарды өткізу əдістемесін;  
• студенттердің өзіндік жұмыстарының əдістемесін – меңгерулері қажет; 

Физикалық, коллоидтық химия жəне катализ теориясын оқыту 
технологиялары мен əдістері жəне əдістемелері саласында білікті болулары 
керек.  

Пəннің тақырыптық жоспары 
 

№ Тақырыптар  
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1 Кіріспе 
2 Статикалық термодинамика жəне кванттық химия 
3 Статикалық термодинамикадағы есептеу əдістері 
4 Каталитикалық процестер. Катализаторлар  
5 Ферментативті катализ ерекшеліктері. Биокатализаторлар  
6 Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы 

беттік құбылыстар 
7 Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында 

қолданудың практикалық мəні 
 

Пəн мазмұны 
Физикалық жəне коллоидтық химияны негізгі пəн ретінде оқыту 

əдістемесі мен əдістері. Термодинамиканың, гомогенді жəне гетерогенді 
тепе-теңдіктердің негізгі заңдары, үрдіс кинетикасы мен дисперсті жүйелер 
туралы оқыту. Катализдің негізгі ұғымдары, каталитикалық жүйелерде 
катализатордың белсенділігі мен талғампаздығы есеп шығаруда негізгі құрал 
бола тұрып, технологиялық өндірістің (отын өндірісі, металлургия, мұнай 
химиясы, химиялық, биологиялық, медициналық препараттарды алу жəне 
тазарту) негізі  болып табылады.  

Физикалық химияда беттік құбылыстарды оқытудың ғылыми-
əдістемелік негізі. Беттік белсенді заттардың тоқыма жəне тамақ 
өндірісіндегі, т.б. рөлі. Полимерлердің физикалық химиясының негізгі 
заңдылықтары, биологиялық жүйелердегі химиялық реакциялар. 
Ферментативті катализ ерекшеліктері, биокатализаторлар өндірісі мен 
оларды өндірісте қолдану. Таңдамалы адсорбцияның, гельдердің ісінуі мен 
ескіруінің, коллоидтық «қорғаныс» пен буферлі жүйелердің биологиялық 
мəні. Физикалық химия, коллоидтық химия жəне катализдің негізгі идеялары 
мен құрылымын интерпретациялауға арналған ғылыми-теориялық 
əдістемелердің бірлігі мен қарама-қайшылығы.  

«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» курсы магистранттарға қарастырылатын мəселелердің 
методологиялық ортақтығын түсінуге жəне игерілген білімді практикалық 
шығармашылықта қолдана алу қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.  

Пəнді оқытудың мақсаты берілген курсты оқытудың заманауи 
əдістемелерін үйрету, оқу материалының құрылымдық-логикалық байланысы 
мен бірізділігін ұғындыру жəне педагогикалық шығармашылықта заманауи 
əдістер мен  интерактивті оқыту формаларын қолдану болып табылады. 

 
ДƏРІСТІК КУРСТЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 «Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» 

Кіріспе 
Физикалық жəне коллоидтық химияның негізгі теориялық жəне 

қолданбалы сұрақтары 
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Статикалық термодинамика мен кванттық химия 
Статикалық термодинамика мен кванттық химия заттар қасиетінің 

сипаттамасы түрінде. Жүйенің макроскопиялық жəне микроскопиялық күйі. 
Термодинамикалық функциялар U, H, F, G. Жүйенің ішкі күй ерекшеліктері 
мен құрамына, сондай-ақ жағдайға тəуелділігі. Молекула мен жүйенің 
қасиетін анықтайтын негізгі заңдар мен принциптер. Фазалық тепе-теңдіктің 
термодинамикалық теориясы. Фазалық тепе-теңдіктің жағдайы. Гиббстің 
фазалар ережесі.  Тепе-теңдік саны көп болатын күрделі көп компонентті 
жүйелер. 

Статикалық термодинамикадағы есептеу əдістері 
Жүйені максималды жақын сипаттайтын математикалық теңдеулерді 

құру принциптері. Тепе-теңдік құрамды есептеу əдістемесі жəне сызықты, 
сызықты емес функцияларды азайту. Реакциялар векторы. Көп компонентті 
гомогенді жəне гетерогенді процестердің термодинамикалық қасиеттерін 
есептеу. Фазалық тепе-теңдік. Фазалық тепе-теңдік термодинамикасы. 
Фазалардың бөліну шекарасындағы процестер мен гомогенді жүйелерді 
кинетикалық есептеудегі матрицалық, сызықтық-алгебралық əдістемелер. 
Термодинамикалық əдістерді қолдану арқылы кинетикалық сипаттамаларды 
есептеу. Молекулярлық кинетика. Реакция механизмі туралы гипотезалар. 
Белсенді соқтығысулар теориясы.  Аралық күй теориясы немесе активтелген 
комплекс теориясы. Активтендіру энергиясын анықтау əдістері. Химиялық 
тепе-теңдікті есептеу. Химиялық тепе-теңдік термодинамикасы. Тепе-теңдік 
константасы. Тепе-теңдіктегі қоспа құрамын бастапқы құрам жəне тепе-
теңдік константасы арқылы есептеу. Реакция өнімінің теориялық шығымын 
анықтау. 

Каталитикалық процестер. Катализаторлар. 
Гетерогенді-каталитикалық процестер ерекшеліктері. Процестің 

диффузионды, кинетикалық жəне аралық өту аймақтары. Катализатор 
түрлері мен қасиеттері. Катализ механизмі, химиялық алмасуды анықтау, 
бақыланған заңдылықтарды түсіндіру əдістері. Химиялық реакция 
кинетикасы. 

Күкіртті газдың SO3-ке  дейін тотығу мысалында, реакция 
константаларын есептеу.  Қайтымды реакцияның жылдамдық константасына 
температураның əсері. Катализ механизміне адсорбциялық фактор мен 
электрондық құрылыстың əсері. 

Ферментативті катализ ерекшеліктері. Биокатализаторлар. 
Ферментативті катализ. Ферментативті катализ ерекшеліктері. 

Биокатализаторлар өндірісі жəне оларды өндірісте қолдану болашағы.  
Микробиологиялық синтез. Ферментация. Ферменттердің өсуі мен 

дамуына əсер ететін факторлар (субстракт, оттегі, температура, қысым, pH, 
тотығу-тотықсыздандыру потенциалы). Ферменттерді биокатализатор 
ретінде қолдану. Иммобилизацияланған ферменттер.  

Медицинада, мал шаруашылығында, ветеренарияда қолданылатын 
простагландиндер –  биологиялық белсенді заттар өндірісі. 
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Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар. 

Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар. Бір компонентті жүйелердегі беттің термодинамикалық 
сипаттамалары. Бір компонентті жүйелердегі беттік энергия мен молекула 
аралық əрекеттесулер. Екі компонентті жүйелердегі конденсацияланған  
фазалар арасындағы бөліну беттері. Жұғу мен ағу. Фазалар тепе–теңдігіне 
бет қисықтығының əсері. Лаплас заңы. Томсон (Кельвин) теңдеуі. 

Адсорбция термодинамикасының негізі. Гиббс теңдеуі. Ерігіш ББЗ 
адсорбциясы.  Ерімейтін ББЗ адсорбциялық қабаттары. ББЗ 
классификациясы. ББЗ конденсирленген фазалардың бөліну беттеріне 
адсорбциясы. Иондар адсорбциясы, қос электрлік қабат теориясы. Иондық 
алмасу. Электрокапиллярлық құбылыстар. 

Дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестері. 
Дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестерін жалпы қарастыру. 

Электрокинетикалық құбылыстар табиғаты жайында жалпы мағлұмат. Бос 
дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестері. Байланысқан дисперсті 
жүйелердегі (кеуекті диафрагмалар, мембраналар) тасымалдану 
процестерінің ерекшеліктері. Электролиттердің электрохимиялық 
құбылыстарға əсері.  

Дисперсті жүйелердегі седиментация (шөгу) мен диффузия. Дисперсті 
фаза бөлшектерінің броундық қозғалысы жəне флуктуациясы. Жарықтың аз 
бөлшектермен шашырауы. Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері. 
Дисперстік талдау əдістері. Седиментациялық талдау. Нефелометрия. 
Ультромикроскопия. 

Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында 
қолданудың практикалық мəні. 

Лиофильді жəне лиофобты дисперсті жүйелер. БАЗ ерітінділерінде 
мицеллалардың түзілуі. Мицелла түзілудің термодинамикасы. Мицелла 
түзетін ББЗ концентрлі дисперсиясы. Сусыз ортада мицелла түзілу 
құбылысы. Жоғары молекулалы қосылыстар дисперсиясындағы лиофильді 
коллоидты жүйелер. 

ББЗ коллоидты ерітінділерінің тоқыма жəне тамақ өндірісіндегі 
практикалық мəні. ББЗ жуғыш қасиеті. 

ЖМҚ ерітінділері жəне олардың лиофильді коллоидты жүйелер түзу 
қабілеті. ЖМҚ еру механизмі. Полимердің ісінуі. Жоғары молекулалы 
заттарды коллоидтық қорғаныс пен флокуляцияда қолдану. Флокуляцияны 
ағынды суларды тазарту үшін, сонымен қатар тамақ өндірісінде 
технологиялық процестерде ағарту үшін қолдану.  

 
Семинар сабақтарының тақырыптарының тізімі 

1. Курсты оқытудың əдістемелік негіздері  
2. Химиялық термодинамика пəнінің теориялық негіздері, даму 
диалектикасы  
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3. ЖОО жəне ЖОО кейінгі білім беруде химиялық термодинамиканы 
оқытудың ғылыми негіздері, жүйелік құрылымы  
4. Статистикалық термодинамиканың негізгі түсініктерін оқытудың əдісі  
5. Статистикалық термодинамиканы есептеу əдістерін оқытудың 
əдістемесі  
6.  «Термохимия» тақырыбын оқытудың əдістемесі 
7.  «Реалды жүйелердегі химиялық тепе-теңдік» тақырыбын оқытудың 
əдістемесі  
8.  «Ерітінділер термодинамикасы» тақырыбын оқытудың əдістемесі. 
9.  «Каталитикалық процестер. Катализаторлар. Ферментативті катализдің 
ерекшеліктері. Биокатализаторлар» тақырыбын оқытудың əдістемесі 
10.  «Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар» тақырыбын оқытудың əдісі  
11. «Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында қолданудың 
практикалық мəні» тақырыбын оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
12.  «ЖМҚ ерітінділері жəне олардың лиофильді коллойдтық жүйелерді 
түзу қабілеттілігі. ЖМҚ еру механизмі» тақырыбын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану 
13. Физикалық жəне коллойдты химия курсын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану 
14. Пəнаралық байланысты қалыптастыру 
15. Заманауи үздіксіз білім беру концепциясы 
 

Магистранттың оқытушы жетекшілігімен жүргізетін  
өзіндік жұмыстарының тақырыптары тізімі 

1. Термодинамикалық процестер. Тепе-теңдіктегі, қайтымды, қайтымсыз 
процестер. 
2. Жылу мен жұмыс. Ішкі энергия, энтальпия, жылу мен жұмыс 
шамаларын есептеу. 
3. Термохимия. Гесс заңы. Органикалық қосылыстардың түзілу 
жылуларын есептеу. 
4. Химиялық реакциялардың жылулық эффектісін есептеу əдістемесі.  
5. Энтропия. Бос энергия жəне байланысқан энергия ұғымдары. 
6. Химиялық реакцияның бағыттылығы. 
7. Гиббстің фазалар ережесі. Клайперон-Клаузиус теңдеуі. 
8. Азеотропты қоспалар. Коновалов заңдары. 
9. Электролиттер. 
10. Электрохимиялық ток көздері. 
11. Коллоидты жүйелер. 
12. Лиофильді коллоидты жүйелер. 
13. Дисперсті жүйелерде құрылым түзілу. 
14. Табиғи жəне синтетикалық ЖМҚ. 
15. ЖМҚ-ды коллоидты ерітінділерді қорғау үшін қолдану. 
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Магистранттардың өзіндік жұмысы 
1. Оқытудың мақсаты мен негізгі мəселелерін құрастыру əдістемесі. 
2. Физикалық жəне коллоидтық химияның лекциялық курсын құру. 
3. Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи 
технологиялары. 
4. Оқытудың заманауи құралдары мен ұйымдастыру формалары. 
5. Физикалық химия, коллоидтық химия жəне катализдің негізгі идеялары 
мен құрылымын түсіндіруге арналған ғылыми-теориялық əдістемелердің 
бірлігі мен қарама-қайшылығы. 
6. ЖОО модульдік оқытудың теориясы мен практикасы. 
7. Жүйелілік-құрылымдық əдіс негізінде оқыту əдістемесі. 
8. Оқытуды жекешелендіру мен дифференциациялау. 
9. Физикалық жəне коллоидтық  химияны біріктіріп оқыту əдістемесі. 
10. Физикалық жəне коллоидтық  химияны проблема туғыза отырып оқыту. 
11. Жеке жобаны орындау əдістемесі. 
12. Топтық жобаны орындау методикасы. 
13. Физикалық жəне коллоидтық  химияны жеке оқытуға тренингтер 
ұйымдастыру. 
14. Физикалық жəне коллоидтық  химияны топтық оқытуға тренингтер 
ұйымдастыру. 
15. Физикалық жəне коллоидтық  химияны оқыту үшін логикалық жəне 
ситуациялық мəселелер құрастыру. 
 

1-аралық бақылау сұрақтары 
1. Физикалық жəне коллойдты химия курсын оқытудың əдістемелік негізі 
2. Физикалық химия пəнінің теориялық негіздері 
3. ЖОО химиялық термодинамиканы оқытудың ғылыми негіздері 
4. Статистикалық термодинамиканың негізгі түсініктерін оқыту əдісі  
5. Статистикалық термодинамиканы есептеу əдістерін оқытудың 
əдістемесі  
6.  «Термохимия» тарауын оқытудың əдістемесі 
7.  «Реалды жүйелердегі химиялық тепе-теңдік» тақырыбын оқытудың 
əдістемесі  
8.  «Ерітінділер термодинамикасы» тақырыбын оқытудың əдістемесі. 
9. Химиялық термодинамиканың негізгі жаратылыстану ғылымдары 
пəндерімен байланысы  
10. Физикалық химияны іргелі пəн ретінде оқыту əдісі жəне əдістемесі 
11. Термодинамиканың негізгі заңдарын оқыту  
12. Гомогенді жəне гетерогенді тепе-теңдік негіздерін оқыту əдістері 
13. Молекулярлы жəне термодинамикалық параметрлерді есептеуді 
оқытудың əдісі мен əдістемесі 
14. Курста оқытылатын материалдарды əртүрлі сабақтарға бөлу (дəрістер, 
практикалық жəне зертханалық сабақтар, өзіндік жұмыс) 
15. Сабақтарды жүргізу жəне бақылау əдістерінің ерекшеліктері 
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16. Күй теңдеуі. Идеал газы.  Реал газы. 
17. Статистикалық термодинамика əдісі мен идеал газдардағы химиялық 
реакциялардың тепе-теңдік константасын есептеу туралы оқу материалын 
оқытудың ғылыми əдістемесі 
18. Электролиттер ерітінділерінің құрылысын оқытудың əдістемесі  
19. Химиялық əрекеттесу – электролиттер ерітінділерінің тұрақтылығының 
негізгі шарты  
20. Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттерін оқытудың əдістері. 
Иондардың ерітіндіде түзілуінің стандартты энтальпиясы.   
21. Гиббстың стандартты энергиясын анықтаудың əдістемесі  
22. Жүйелік құрылым негізінде оқытудың əдісі  
23. Оқытудың дифференциациясы жəне индивизациясы 
24. Химиялық термодинамика курсын оқытудағы кіріктіру əдісі  
25. Ерітінділер, ерітінділер теориясындағы негізгі бағыттар  
26. Ерітінділердің физикалық жəне химиялық теориясы  
27. Химиялық термодинамика курсын оқытуда проблемалық оқыту 
технологиясы 
28. Химиялық термодинамика курсын оқытуда жеке тренинг жасау 
29. Химиялық термодинамика курсын тоқытуда логикалық жəне 
ситуациялық есептерді құрастыру  
30.   Химиялық термодинамиканы оқытуда жаңартпа технологияларды 
қолдану 
 

2-аралық бақылау сұрақтары 
1. Логикалық тəсілдерді қолданып білім алушылардың танымдық 
қабілеттерін арттыру  
2. Коллойдты химия пəнəнің негізгі теориясы, даму диалектикасы 
3. Пəндік материал мен əдіснамалық білімнің бірлігі  
4. Коллойдты химияны ЖОО жəне ЖОО кейінгі білім беруде оқытудың 
ғылыми негізі 
5.  «Каталитикалық үрдістер» тақырыбын оқыту əдістемесі 
6. Каталитикалық процестер. Катализаторлар.  
7. Ферментативті катализдің ерекшеліктері.  
8. «Биокатализаторлар» тақырыбын оқытуда  жаңартпа технологияларды 
қолдану 
9.  «Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар» тақырыбын оқытудың əдісі  
10. Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында қолданудың 
практикалық мəні  
11.  «ЖМҚ ерітінділері жəне олардың лиофильді коллойдтық жүйелерді түзу 
қабілеттілігі» тақырыбын оқытуды жаңартпа технологияларды қолдану 
12. «ЖМҚ еру механизмі» тақырыбын оқыту əдістемесі  
13. Физикалық жəне коллойдты химия курсын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану 
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14. Пəнаралық байланысты қалыптастыру 
15. Заманауи үздіксіз білім беру концепциясы 
16. Дисперсті жүйелердегі тасымалдау процестерін қарастыру 
17. Дисперсті жүйелердің седиментациясы жəне диффузиясы   
18. Дисперстік фазадағы бөлшектердің концентрациясының Броундық 
қозғалысы жəне  флуктуациясы   
19. Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері 
20. Дисперсті талдаудың əдісі  
21. Лиофильді жəне лиофобты дисперсті жүйелер  
22. «ББЗ ерітінділерін мицелла түзілу»  тақырыбын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану  
23. «ЖМҚ дисперсиясындағы лиофильді коллойдты жүйелер» тақырыбын 
оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
24. Тамақ жəне тұрмыс өнеркəсібіндегі ББЗ коллойдты ерітінділердің 
практикалық маңызы  
25. Коллойдты химия курсын оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
26. «ББЗ жуғыштық қасиеттері» тақырыбын оқытудың əдістемесі  
27. ЖМҚерітінділері жəне олардың лиофильді коллойдты жүйелерді түзу 
қабілеттілігі 
28. Суда еритін полимерлер. Полимерлердің ісінуі  
29.  «Коллойдты қорғаныс жəне флокуляцияда ЖМҚ қолдану» тақырыбын 
оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
30. Тамақ өнеркəсəбінде технологиялық үрдістерде, ақаба суларды тазалауда 
флокуляцияны қолдану   
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Түсініктеме хат 
«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 

негізі» курсы ЖОО-да физикалық химия, катализ жəне коллоидтық химия 
негіздерін оқытатын курстардың жалғасы болып табылады, сондай-ақ 
олардың теориялық ерекшеліктері мен негізгі тарауларының қолданбалы 
аспектілерін тереңірек қарастырумен жəне оқытылатын тақырыптардың 
байланысуымен  ерекшеленеді. Халықаралық стандарттарға сай болу үшін 
педагогикалық жəне ғылыми-педагогикалық шығармашылыққа өзіндік 
көзқарасы қалыптасқан магистранттарды дайындау, жоғары сапалы оқытуды 
қамтамасыз ету арқылы жүзеге асады. 

Жоғары білікті, компетентті кадрларды дайындауда жəне олардың 
ғылыми-педагогикалық шығармашылығын ұйымдастыру процесінде,  
заманауи педагогикалық жəне ақпараттық технологияларды игерулері үшін 
«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» пəнін оқыту маңызды рөл атқарады.  Бұл курс магистранттарға 
физикалық жəне коллоидты химияны оқытудағы заманауи мəселелер 
жайында толық мəлімет береді.  

Берілген курс барысында магистранттар тепе-теңдік құрамы, көп 
компонентті жүйелердің термодинамикалық қасиеттері мен кинетикалық 
сипаттамаларын есептеуді, сондай-ақ қолданбалы есептерді шығарудың 
əдістемелік негіздерін игереді.  

Осы пəнді оқу үшін магистранттар химияның келесі салаларымен таныс 
болулары керек (пререквизиттер): бейорганикалық, органикалық, физикалық 
жəне коллоидтық химия, зат құрылысы.  

Магистранттар ЖОО-да физикалық жəне коллоидты химияны 
оқытудағы əдістемелік мəселелермен, сондай-ақ жаңа оқыту əдістері мен 
технологиялары туралы меңгеру. 
• осы пəнді  оқытудың негізгі педагогикалық технологияларын; 
• заманауи технологиялардың түсіндірмелік-терминологиялық аппаратын; 
• ЖОО-мектеп жүйесіндегі осы пəнді оқытудың əдістемелік қамтамасыз 
ету ерекшеліктерін – білуге міндетті: 
 
• оқу ресурстарының құрылымын құрай білу; 
• оқу материалын тақырыптық модульдерге бөле білулері керек; 
• оқу жоспарын құра білу; 
• ЖОО-мектеп жүйесінде оқу процесін ұйымдастыра білу; 
• студенттердің өзіндік жұмыстарының əдістемесін – меңгерулері қажет; 

Физикалық, коллоидтық химия жəне катализ теориясын оқыту 
технологиялары мен əдістері жəне əдістемелері саласында білікті болулары 
керек.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

 
№ Тақырыптар  
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1 Кіріспе 
2 Статикалық термодинамика жəне кванттық химия 
3 Каталитикалық процестер. Катализаторлар  
4 Ферментативті катализ ерекшеліктері. Биокатализаторлар  
5 Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы 

беттік құбылыстар 
6 Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында 

қолданудың практикалық мəні 
 

Пəн мазмұны 
Физикалық жəне коллоидтық химияны негізгі пəн ретінде оқыту 

əдістемесі мен əдістері. Термодинамиканың, гомогенді жəне гетерогенді 
тепе-теңдіктердің негізгі заңдары, үрдіс кинетикасы мен дисперсті жүйелер 
туралы оқыту. Катализдің негізгі ұғымдары, каталитикалық жүйелерде 
катализатордың белсенділігі мен талғампаздығы есеп шығаруда негізгі құрал 
бола тұрып, технологиялық өндірістің (отын өндірісі, металлургия, мұнай 
химиясы, химиялық, биологиялық, медициналық препараттарды алу жəне 
тазарту) негізі  болып табылады.  

Физикалық химияда беттік құбылыстарды оқытудың ғылыми-
əдістемелік негізі. Беттік белсенді заттардың тоқыма жəне тамақ 
өндірісіндегі, т.б. рөлі. Полимерлердің физикалық химиясының негізгі 
заңдылықтары, биологиялық жүйелердегі химиялық реакциялар. 
Ферментативті катализ ерекшеліктері, биокатализаторлар өндірісі мен 
оларды өндірісте қолдану. Таңдамалы адсорбцияның, гельдердің ісінуі мен 
ескіруінің, коллоидтық «қорғаныс» пен буферлі жүйелердің биологиялық 
мəні. Физикалық химия, коллоидтық химия жəне катализдің негізгі идеялары 
мен құрылымын интерпретациялауға арналған ғылыми-теориялық 
əдістемелердің бірлігі мен қарама-қайшылығы.  

«Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» курсы магистранттарға қарастырылатын мəселелердің 
методологиялық ортақтығын түсінуге жəне игерілген білімді практикалық 
шығармашылықта қолдана алу қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.  

Пəнді оқытудың мақсаты берілген курсты оқытудың заманауи 
əдістемелерін үйрету, оқу материалының құрылымдық-логикалық байланысы 
мен бірізділігін ұғындыру жəне педагогикалық шығармашылықта заманауи 
əдістер мен  интерактивті оқыту формаларын қолдану болып табылады. 

 
ДƏРІСТІК КУРСТЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 «Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи əдістемелік 
негізі» 

Кіріспе 
Физикалық жəне коллоидтық химияның негізгі теориялық жəне 

қолданбалы сұрақтары 
Статикалық термодинамика мен кванттық химия 
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Статикалық термодинамика мен кванттық химия заттар қасиетінің 
сипаттамасы түрінде. Жүйенің макроскопиялық жəне микроскопиялық күйі. 
Термодинамикалық функциялар U, H, F, G. Жүйенің ішкі күй ерекшеліктері 
мен құрамына, сондай-ақ жағдайға тəуелділігі. Молекула мен жүйенің 
қасиетін анықтайтын негізгі заңдар мен принциптер. Фазалық тепе-теңдіктің 
термодинамикалық теориясы. Гиббстің фазалар ережесі.   

Каталитикалық процестер. Катализаторлар. 
Гетерогенді-каталитикалық процестер ерекшеліктері. Процестің 

диффузионды, кинетикалық жəне аралық өту аймақтары. Катализатор 
түрлері мен қасиеттері. Катализ механизмі, химиялық алмасуды анықтау, 
бақыланған заңдылықтарды түсіндіру əдістері. Химиялық реакция 
кинетикасы. 

Ферментативті катализ ерекшеліктері. Биокатализаторлар. 
Ферментативті катализ. Ферментативті катализ ерекшеліктері.  
Микробиологиялық синтез. Ферментация. Ферменттердің өсуі мен 

дамуына əсер ететін факторлар (субстракт, оттегі, температура, қысым, pH, 
тотығу-тотықсыздандыру потенциалы). Иммобилизацияланған ферменттер.  

Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар. 

Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар. Бір компонентті жүйелердегі беттің термодинамикалық 
сипаттамалары. Бір компонентті жүйелердегі беттік энергия мен молекула 
аралық əрекеттесулер. Екі компонентті жүйелердегі конденсацияланған  
фазалар арасындағы бөліну беттері. Жұғу мен ағу. Фазалар тепе–теңдігіне 
бет қисықтығының əсері. Лаплас заңы. Томсон (Кельвин) теңдеуі. 

Адсорбция термодинамикасының негізі. Гиббс теңдеуі. ББЗ 
классификациясы. ББЗ конденсирленген фазалардың бөліну беттеріне 
адсорбциясы. Иондар адсорбциясы, қос электрлік қабат теориясы. Иондық 
алмасу. Электрокапиллярлық құбылыстар. 

Дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестері. 
Дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестерін жалпы қарастыру. 

Электрокинетикалық құбылыстар табиғаты жайында жалпы мағлұмат. Бос 
дисперсті жүйелердегі тасымалдану процестері. Байланысқан дисперсті 
жүйелердегі (кеуекті диафрагмалар, мембраналар) тасымалдану 
процестерінің ерекшеліктері. Электролиттердің электрохимиялық 
құбылыстарға əсері.  

Дисперсті жүйелердегі седиментация (шөгу) мен диффузия. Дисперсті 
фаза бөлшектерінің броундық қозғалысы жəне флуктуациясы. Жарықтың аз 
бөлшектермен шашырауы. Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері. 
Дисперстік талдау əдістері. Седиментациялық талдау. Нефелометрия. 
Ультромикроскопия. 

Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында 
қолданудың практикалық мəні. 
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Лиофильді жəне лиофобты дисперсті жүйелер. БАЗ ерітінділерінде 
мицеллалардың түзілуі. Мицелла түзілудің термодинамикасы. Мицелла 
түзетін ББЗ концентрлі дисперсиясы. Сусыз ортада мицелла түзілу 
құбылысы. Жоғары молекулалы қосылыстар дисперсиясындағы лиофильді 
коллоидты жүйелер. 

ЖМҚ ерітінділері жəне олардың лиофильді коллоидты жүйелер түзу 
қабілеті. ЖМҚ еру механизмі. Полимердің ісінуі. Жоғары молекулалы 
заттарды коллоидтық қорғаныс пен флокуляцияда қолдану.  
 

Магистранттың оқытушы жетекшілігімен жүргізетін өзіндік 
жұмыстарының тақырыптары тізімі 

1 Термодинамикалық процестер. Тепе-теңдіктегі, қайтымды, қайтымсыз 
процестер. 
2 Жылу мен жұмыс. Ішкі энергия, энтальпия, жылу мен жұмыс шамаларын 
есептеу. 
3 Термохимия. Гесс заңы. Органикалық қосылыстардың түзілу жылуларын 
есептеу. 
4 Химиялық реакциялардың жылулық эффектісін есептеу əдістемесі.  
5 Энтропия. Бос энергия жəне байланысқан энергия ұғымдары. 
6 Химиялық реакцияның бағыттылығы. 
7 Гиббстің фазалар ережесі. Клайперон-Клаузиус теңдеуі. 
8 Азеотропты қоспалар. Коновалов заңдары. 
9 Электролиттер. 
10 Электрохимиялық ток көздері. 
11 Коллоидты жүйелер. 
12 Лиофильді коллоидты жүйелер. 
13 Дисперсті жүйелерде құрылым түзілу. 
14 Табиғи жəне синтетикалық ЖМҚ. 
15 ЖМҚ-ды коллоидты ерітінділерді қорғау үшін қолдану. 
 

Магистранттардың өзіндік жұмысы 
1 Оқытудың мақсаты мен негізгі мəселелерін құрастыру əдістемесі. 
2 Физикалық жəне коллоидтық химияның лекциялық курсын құру. 
3 Физикалық жəне коллоидтық химияны оқытудың заманауи 
технологиялары. 
4 Оқытудың заманауи құралдары мен ұйымдастыру формалары. 
5 Физикалық химия, коллоидтық химия жəне катализдің негізгі идеялары 
мен құрылымын түсіндіруге арналған ғылыми-теориялық əдістемелердің 
бірлігі мен қарама-қайшылығы. 
6 ЖОО модульдік оқытудың теориясы мен практикасы. 
7 Жүйелілік-құрылымдық əдіс негізінде оқыту əдістемесі. 
8 Оқытуды жекешелендіру мен дифференциациялау. 
9 Физикалық жəне коллоидтық  химияны біріктіріп оқыту əдістемесі. 
10 Физикалық жəне коллоидтық  химияны проблема туғыза отырып оқыту. 
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11 Жеке жобаны орындау əдістемесі. 
12 Топтық жобаны орындау методикасы. 
13 Физикалық жəне коллоидтық  химияны жеке оқытуға тренингтер 
ұйымдастыру. 
14 Физикалық жəне коллоидтық  химияны топтық оқытуға тренингтер 
ұйымдастыру. 
15 Физикалық жəне коллоидтық  химияны оқыту үшін логикалық жəне 
ситуациялық мəселелер құрастыру. 
 

1-аралық бақылау сұрақтары 
1 Физикалық жəне коллойдты химия курсын оқытудың əдістемелік негізі 
2 Физикалық химия пəнінің теориялық негіздері 
3 ЖОО химиялық термодинамиканы оқытудың ғылыми негіздері 
4 Статистикалық термодинамиканың негізгі түсініктерін оқыту əдісі  
5 Статистикалық термодинамика  
6 «Термохимия» тарауын оқытудың əдістемесі 
7 «Реалды жүйелердегі химиялық тепе-теңдік» тақырыбын оқытудың 
əдістемесі  
8 «Ерітінділер термодинамикасы» тақырыбын оқытудың əдістемесі. 
9 Химиялық термодинамиканың негізгі жаратылыстану ғылымдары 
пəндерімен байланысы  
10 Физикалық химияны іргелі пəн ретінде оқыту əдісі жəне əдістемесі 
11 Термодинамиканың негізгі заңдарын оқыту  
12 Гомогенді жəне гетерогенді тепе-теңдік негіздерін оқыту əдістері 
13 Молекулярлы жəне термодинамикалық параметрлерді есептеуді 
оқытудың əдісі мен əдістемесі 
14 Курста оқытылатын материалдарды əртүрлі сабақтарға бөлу (дəрістер, 
практикалық жəне зертханалық сабақтар, өзіндік жұмыс) 
15 Сабақтарды жүргізу жəне бақылау əдістерінің ерекшеліктері 
16 Күй теңдеуі. Идеал газы.  Реал газы. 
17 Статистикалық термодинамика əдісі мен идеал газдардағы химиялық 
реакциялардың тепе-теңдік константасын есептеу туралы оқу материалын 
оқытудың ғылыми əдістемесі 
18 Электролиттер ерітінділерінің құрылысын оқытудың əдістемесі  
19 Химиялық əрекеттесу – электролиттер ерітінділерінің тұрақтылығының 
негізгі шарты  
20 Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттерін оқытудың əдістері. 
Иондардың ерітіндіде түзілуінің стандартты энтальпиясы.   
21 Гиббстың стандартты энергиясын анықтаудың əдістемесі  
22 Жүйелік құрылым негізінде оқытудың əдісі  
23 Оқытудың дифференциациясы жəне индивизациясы 
24 Химиялық термодинамика курсын оқытудағы кіріктіру əдісі  
25 Ерітінділер, ерітінділер теориясындағы негізгі бағыттар  
26 Ерітінділердің физикалық жəне химиялық теориясы  
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27 Химиялық термодинамика курсын оқытуда проблемалық оқыту 
технологиясы 
28 Химиялық термодинамика курсын оқытуда жеке тренинг жасау 
29 Химиялық термодинамика курсын тоқытуда логикалық жəне 
ситуациялық есептерді құрастыру  
30 Химиялық термодинамиканы оқытуда жаңартпа технологияларды 
қолдану 
 

2-аралық бақылау сұрақтары 
1 Логикалық тəсілдерді қолданып білім алушылардың танымдық 
қабілеттерін арттыру  
2 Коллойдты химия пəнəнің негізгі теориясы, даму диалектикасы 
3 Пəндік материал мен əдіснамалық білімнің бірлігі  
4 Коллойдты химияны ЖОО жəне ЖОО кейінгі білім беруде оқытудың 
ғылыми негізі 
5 «Каталитикалық үрдістер» тақырыбын оқыту əдістемесі 
6 Каталитикалық процестер. Катализаторлар.  
7 Ферментативті катализдің ерекшеліктері.  
8 «Биокатализаторлар» тақырыбын оқытуда  жаңартпа технологияларды 
қолдану 
9 «Дисперсті жүйелерде фазалардың бөліну шекарасындағы беттік 
құбылыстар» тақырыбын оқытудың əдісі  
10 Беттік белсенді заттарды өндірістің əртүрлі салаларында қолданудың 
практикалық мəні  
11 «ЖМҚ ерітінділері жəне олардың лиофильді коллойдтық жүйелерді түзу 
қабілеттілігі» тақырыбын оқытуды жаңартпа технологияларды қолдану 
12 «ЖМҚ еру механизмі» тақырыбын оқыту əдістемесі  
13 Физикалық жəне коллойдты химия курсын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану 
14 Пəнаралық байланысты қалыптастыру 
15 Заманауи үздіксіз білім беру концепциясы 
16 Дисперсті жүйелердегі тасымалдау процестерін қарастыру 
17 Дисперсті жүйелердің седиментациясы жəне диффузиясы   
18 Дисперстік фазадағы бөлшектердің концентрациясының Броундық 
қозғалысы жəне  флуктуациясы   
19 Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері 
20 Дисперсті талдаудың əдісі  
21 Лиофильді жəне лиофобты дисперсті жүйелер  
22 «ББЗ ерітінділерін мицелла түзілу»  тақырыбын оқытуда жаңартпа 
технологияларды қолдану  
23 «ЖМҚ дисперсиясындағы лиофильді коллойдты жүйелер» тақырыбын 
оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
24 Тамақ жəне тұрмыс өнеркəсібіндегі ББЗ коллойдты ерітінділердің 
практикалық маңызы  
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25 Коллойдты химия курсын оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
26 «ББЗ жуғыштық қасиеттері» тақырыбын оқытудың əдістемесі  
27 ЖМҚерітінділері жəне олардың лиофильді коллойдты жүйелерді түзу 
қабілеттілігі 
28 Суда еритін полимерлер. Полимерлердің ісінуі  
29 «Коллойдты қорғаныс жəне флокуляцияда ЖМҚ қолдану» тақырыбын 
оқытуда жаңартпа технологияларды қолдану  
30 Тамақ өнеркəсəбінде технологиялық үрдістерде, ақаба суларды тазалауда 
флокуляцияны қолдану   
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12 Қоканбаев Э. Қысқаша физикалық химия курсы. - Алматы, 1996ж. 
13 Жанбеков Х.Н. Физикалық  жəне коллоидты химия ecenтepi мен 
жаттығулар жинағы. - Алматы, «МерСал» баспа уйі, 2003ж. 
14 Ипполитов Е.Г.Физическая химия. Учебник. Гриф УМО ВУЗов России, 
2005 г.  
15 Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия. Гриф МО 
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16 Құрманəлиев М.Қ. Химияны оқытудың қазіргі технологиялары: оқу 
құралы/ М.Қ.Құрманəлиев.- Алматы: "ИПВолкова", 2009.- 110 б.  
 

Ғаламтор 
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ботаника жəне зоология кафедрасының профессоры,  Абай атындағы 
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тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 



230 

 

Түсінікхат 
 «Эволюциялық биология» пəні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

міндетті құрамдас бөлік ретінде кəсіби пəндер тарауына кіретін «6М011300 – 
Биология» мамандығының бірінші курс магистранттарына арналған. Типтік 
оқу бағдарлама 4 бөлімге бөлінген.  

«Эволюциялық биология» пəнін оқытудың мақсаты: эволюциялық 
биология ғылымының теория жəне методологиялық негіздерін, дəстүрлі 
эволюциялық теория жəне осы саладағы дискуссиялық концепцияны 
магистрантарға менгерту.   

Пəннің негізгі міндеттері:  
− осы ғылымды дамытудағы биологтардың əлемдік позициясын 

қалыптастыру; 
− эволюциялық биологияның методологиялық негізін дамыту; 
− осы пəнді оқытуда педагогикалық біліктілікті дамыту; 
− магистранттарға эволюциялық биология концепциясы мен 

теориясының негізгі түсінігін беру. 
Пəн бойынша магистрант білуі тиіс:  
− көне дəуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі биологияның дамуын; 
− планетадағы тірі тіршілік эволюциясына əсер етуші механизмдер мен 

үрдістерін; 
− жер бетінде тіршілік қалай қалыптасуын; 
− эволюциялық ілімнің тарихын; 
− қазіргі нейтралдық теориясын (эгоист ДНҚ гипотезасы, selfish DNA); 
− адамның пайда болуы мен дамуы эволюцияның соңғы сатысының 

қалыптасуын. 
Магистрант игеруі қажет: 

− эволюциялық биология туралы шынайы көзқарас қалыптастыру; 
− эволюциялық білім туралы білімді жас ұрпаққа жеткізу; 
− эволюциялық биология заңдылықтарын, экожүйенің тұрақтылығын 

оған табиғи жəне антропогендік факторлардың əсерін талдай білулері қажет. 
Эволюциялық биологияның барлық теориялық ережелері, 

молекулалардан бастап жəне жоғары ұйымдасқан жануарлармен аяқтай 
отырып, тірі организмдердің бейімделу механизмдеріне негізделген. Тіршілік 
дамуының жəне оның эволюциясының жаңа фактілерінің табылуына қарай 
оның аясындағы биологияның теориялық бөлігінің тұрақты жаңарып 
отыратындығын атай кеткеніміз жөн. 

Бұл жағдай көптеген таза биологиялық пəндер үшін де, оның 
танымының пəнаралық аясынтары үшін маңызды. Мəселен экология, 
палеонтология жəне т.б. пəндер үшін де жалпы теориялық негіз болып 
табылатындықтан, эволюциялық биологияның барлық тараулары үшін 
маңызы орасан зор болып отыр. 

Эволюциялық биология аса күрделі мəселелермен: түр түзілу 
үрдістерімен, табиғи іріктелумен, тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік 
процестерінің эволюцияға əсерімен жəне т.б. айналысады. Ол тіршілік 
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эволюциясының іргелі мəселелерін: микро- жəне макроэволюция жəне 
олардың өрбу механизмдерін, тіршіліктің пайда болуы мəселелерін 
(химиялық эволюция, РНҚ əлемінің гипотезасы жəне биологиялық 
эволюция) жете зерттелді. 

Эволюциялық биологияның даму тарихында алғашқы эволюциялық 
ілімдерді зерттеу, олардың одан əрі дамуы үшін прогрессивтік маңызын 
түсіну, өмірдің дамуының (оның биологиялық түрлерінің) параллелизмін 
жəне ілеспелі ілімдерді үйлесімінде көре білу керек. Сондай-ақ эволюциялық 
үрдістің қалыптасуы мен дамуының тұтастай көрінісін көру қажет. 

Қазіргі биологияның ХХ жəне ХХІ ғасырлардағы генетика жəне 
молекулалық биология аясындағы жетістіктерімен байланысты дамып отыр. 
Осы ғылымдардың негізінде эволюцияның онға жуық қазіргі теориялары 
жасап шығарылған. 

Аталған пəн бойынша негізгі оқу-əдістемелік материалдар белгілі орыс 
ғалымы И. Шмальгаузеннің жұмыстарымен тығыз байланысты. Одан кейін   
Н. Иорданскийдің (2001), Н. Воронцовтың (2004), А. Яблоковтың жəне А. 
Юсуфовтың (2006), А. Кондрашовтың (2010) жəне т.б. жұмыстарымен 
толықтырыла түседі. 

«Эволюциялық биология» пəнін магистратурада оқып-білу теориялық 
курсты, семинар сабақтарын, МОӨЖ жəне МӨЖ арқылы беріледі. Оқу 
материалының осы барлық түрлері бір бірін өзара толықтырады жəне оның 
игерілуін күшейте түседі. Эволюцияның ғаламшарда тіршіліктің пайда болуы 
жəне тірі организмдердің дамуы үрдістеріндегі ролін түсінуге ықпал етеді. 

Пəндік зерттеу алдындағы пəндердің тізімі: жалпы биология, клетка 
туралы білім, гистология, биогеография, генетика  негіздері,  экология. 
Оқылатын пəнді игеру үшін түсінуге, мағынасын білуге қажетті пəндер 
тізімі: эмбриология, палеонтология, адам мен жануарлар анатомиясы жəне 
физиологиясы, палеоботаника, өсімдіктер мен жануарлардың систематикасы.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

1 тарау. Кіріспе бөлім 
1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, принциптердің 

жəне теориялардың қалыптасу тарихы. Эволюцияның анықталған түсініктері 
2 тақырып. Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері  
3 тақырып. Бейімделу процестерінің жалпы түсініктері, қоршаған орта 

жағдайларына бейімделу механизмдері 
2 тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың табиғи-ғылыми 

мазмұны жəне философиялық негіздері. 
4 тақырып. Түр түзілу  
5 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің эволюциясы 
6 тақырып. Табиғи сұрыптаудың жүру механизмі жəне керекті 

жағдайлар 
7 тақырып. Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер 
8 тақырып. Микроэволюция жəне макроэволюция 
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9 тақырып. Мутациялар жəне гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф 
туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен механизмдері 

3 тарау. Қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 
10 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы 
11 тақырып. РНҚ əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда 

болуы 
12 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.-Б.Ламарктың 

эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм) 

4 тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялары 
13 тақырып. Замануи эволюционизм 
14 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік 

теориялары 
15 тақырып. Антропогенез теориясы 

 
Құзіреттілік:  

− эволюциялық биология аясындағы негізгі біліммен түсініктерді ұғыну; 
− эволюциялық биологияны зерттейтін қазіргі заманға сай əдістерін 
қолдану; 
− пəн бойынша өзіндік ғылыми зерттеулер өткізуді іске асыру; 
− эволюциялық биологияда ақпараттық технологиялар қолдану. 

 
Пререквизиттер жəне постреквизиттер: 

 
Пререквизиттер тізімі: Ботаника. Зоология. Микробиология. Экология.  

Жануарлар мен адам физиологиясы мен анатомиясы. Генетика. 
Биотехнология. Биохимия. Молекулалық  биология. 

Постреквизиттер тізімі: Теориялық биология. Биологиялық дамуы жəне 
методология. Физиологияның іргелі жəне колданбалы мəселелері. 
Микробиологияның қазіргі мəселелері. Генетика ережесі. Биоиндикация 
жəне биотестілеу. Тірі организмдердің жеке дамуының методологиялық 
аспектісі. Тірі организмдер эмбриологиясының теориясы жəне практикасы.  

 
Пəн мазмұны 

 
Кіріспе 

Эволюциялық биология – биологияда организмдердің пайда болуын 
тарихи дамуын зерттейді. «Эволюциялық биология» пəнінен сабақ берудің 
мақсаты: биологияны жоғары, «үшінші реттік» деңгейде оқып-білуге 
қабілетті, біліктілігі жоғары биологтарды даярлау; дəстүрлі эволюциялық 
теориялардың, сондай-ақ оның аясындағы дискуссиялық концепциялардың 
білімдерін игеру. Пəннен сабақ берудің міндеттеріне биологияның ежелгі 
дəуірлерден бастап қазіргі уақытқа дейінгі даму кезеңдерін білу; 
биологтардың осы ғылымның дамуына белгілі біртұтас дүниетанымдық 
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позицияларының қалыптасуын білу;  ғаламшардағы тірі организмдердің 
эволюциясына əсерін тигізетін механизмдер мен процестерді; жердегі 
тіршіліктің пайда болуын; эволюциялық ілім тарихын білу; эволюцияның 
қазіргі теориялары мен концепцияларын білу; эволюцияның 
қорытындылаушы кезеңін – адамның пайда болуы мен дамуын білу кіреді.  

 Эволюциялық биологияның зерттеу нысандары: организм, популяция, 
түрлер. Эволюциялық биологияны оқыту əдістемелері:  дəстүрлі (сипаттау, 
салыстыру, эксперименттік, статистикалық, тарихи), палеонтологиялық, 
биогеографиялық, морфологиялық, эмбриологиялық, генетикалық,  
молекулалық биология əдістері, экологиялық, биохимиялық 
(иммунологиялық), эволюциялық модельдеудің əдістері. 

Эволюциялық биологияның қазіргі биологияның негізгі мəселелері: 
өмірдің пайда болуы мен эволюциясы, қоректенудің əр алуан түрлеріне 
(авто- жəне гетеротрофия) негізделген тіршілік түрлерінің типтері жəне т.б. 
мəселелерін дамытудағы маңызы.  

Глоссарий. 
 

1 Тарау. Кіріспе  
1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, 

принциптердің жəне теориялардың қалыптасуы. Эволюцияның анықталған 
түсініктері 

Эволюциялық биологияның пайда болуы. Эволюциялық процестердің 
табиғаты туралы түсініктердің дамуы. Ғаламшардағы тірі түрлердің 
эволюциясы туралы түсініктердің қалыптасуы. Эволюциялық биологиядағы 
негізгі түсініктер: ұйымдасу деңгейлері, фенотиптер жəне белгілер, 
бейімделгіштік жəне бейімделулер, мутациялық процес жəне өзгергіштік, 
популяция, түр жəне түрлердің қауымдастықтары, табиғи іріктелу, эволюция, 
эволюцияның дəлелдері, концепциялары жəне теориялары. Эволюцияның 
генетикалық теориялары. 

2 тақырып. Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері  
Тірі материяның эволюциясын геологиялық, палеонтологиялық, 

геохронологиялық, стратиграфиялық жəне басқа да əдістер арқылы зерттеу. 
Эволюциялық биологияның климаттық факторлармен байланысы. 
Геохронологиялық шкала. Эволюциялық процестерді нақтылы уақытта 
зерттеу: қазіргі жергілікті бейімделулер, vivo жəне vitro жағдайларындағы 
(табиғи жəне жасанды жағдайлардағы) жылдам эволюция, үй 
жануарларының жəне өсімдіктерінің эволюциясы, эволюциялық 
эксперименттер (популяциялардың еркін емес жағдайлардағы эволюциясы, 
жасанды іріктеу, эксперименттік түр түзілу). 

3 тақырып. Бейімделу процестерінің механизмі жəне түсініктері. 
Бейімделу түрлері: морфологиялық, физиологиялық жəне жүріс-

тұрыстық. Бейімделудің осы түрлерінің сипаттамасы. Бейімделудің 
генетикалық негізі. Қоректену түріне бейімделу. Көбею генетикалық 
материалды беру процесі ретінде. Жеке-жеке орналасу эволюция 
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механизмдерінің бірі ретінде.  
 

2 Тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың  
табиғи-ғылыми мазмұны жəне философиялық негізі  

4 тақырып. Түр түзілу 
Түрді анықтау. Түр түзілу – жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр 

түзілу – бұл ескі түрлердің өзгеру жəне жаңа белгілердің жинақталуының 
нəтижесінде жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр түзілу – жаңа түрлердің 
пайда болу процесі. Түр түзілу механизмдері. Түраралық үйлесімділіктің 
кедергісі туралы түсінік. Түр түзілу механизмдерін түсіндіретін теориялар. 
Зерттеліп отырған процестің ұзақ мерзімділігіне орай эмпирикалық 
тексерудің күрделілігі. микроэволюциялық деңгейдегі түр түзілу. Жасанды 
түр түзілу. 

5 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің 
эволюциясы.Тіршіліктің жер бетінде пайда болуы туралы 
түсінктер.Тіршіліктің жер бетінде пайда болу сатылары.Жер бетінде тіршілік 
пайда болуы туралы қазіргі теориялар.Алғашқы тірі организмдер.Құрлық 
өсімдіктерінің эволюциялық сатылары, олардың күрделенуілі.Төменгі 
сатыдағы өсімдіктердің жəне жоғары балдырлардың дəуірі. Құрлықтық 
флора.Жабықтұқымды өсімдіктердің көбею мүшелерінің күрделенуі. Құрлық 
өсімдіктерінің негізгі бейімделу қасиеттері.Қазіргі флористикалық 
патшалықтар жəне олардың мінездемелері. 

Жануарлар əлемі эволюциясының негізгі ерекшеліктері.Көпклеткалық 
жəне ұлпалармен мүшелердің мамандандырылуы. Жануарлардың мінез-
құлық механизмдері.Қоршаған орта факторларының құбылыстарынан 
онтогенездің жанама тəуелсіздігі. Қатты қаңқаның пайда болуы.Жануарлар 
нерв жүйесінің прогрессивті дамуы.Адамның пайда болуы. 

6 тақырып. Табиғи сұрыптау өрбіуінің жағдайлары мен механизмдері. 
Табиғи іріктелу туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен 
механизмдері 

Табиғи іріктелудің сипаттамасы. Табиғи іріктелудің негізі –  кездейсоқ 
тұқым қуалаушылық өзгерістер (генотиптердің, мутациялардың 
рекомбинациясы жəне олардың комбинациялары). Жыныстық көбею бар 
болғандағы, мысалға, тұрақты кроссинговер бар болғандағы табиғи 
іріктелудің күрделенуі. Табиғи іріктелудің механизмдері – генотиптің 
дискреттік өзгерістері болып табылатын гендердегі мутациялар. Іріктеу 
түрлерін жіктеу. Қозғаушы іріктеудің сипаттамасы. Тұрақтандырушы іріктеп 
алу – табиғи іріктелудің осы кезде оның əрекеті орташа нормадан шеткі 
ауытқулары бар особьтарға қарсы, белгінің орташа білінуі бар особьтардың 
пайдасына бағытталған түрі (И. Шмальгаузен). Дизруптивті (үзіп тастайтын) 
іріктелу – табиғи іріктелудің осы кезде жағдайлар өзгергіштіктің екі немесе 
бірнеше варианттарына (бағыттарына) қолайлы жағдай жасайтын, бірақ 
белгінің аралық, ортаңғы күйіне қолайлы емес түрі. Жыныстық іріктелу – 
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іріктелудің көбеюдегі табысқа бағыт-бағдар алған түрі. Оң жəне теріс 
іріктелу. Табиғи іріктелудің эволюциядағы ролі. 

7 тақырып. Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер 
Тұқымдық немесе генотиптік өзгергіштіктің сипаттамасы. 

Комбинативтік өзгергіштіктің сипаттамасы. Мутациялық өзгергіштіктің 
сипаттамасы (Г.де Фриз, 1901-1903 жж.). Мутация түрлері: гендік, 
хромосомалық жəне геномдық. Тұқым қуалаушылықтың түрлері. Пластидтік 
тұқым қуалаушылық. Митохондриялық тұқым қуалаушылық. Адамның 
тұқым қуалаушылығын зерттеу əдістері. 

8 тақырып. Микро-эволюция жəне макроэволюция 
Терминнің шығуы. Микроэволюцияның сипаттамасы жəне 

механизмдері. Таңдамалы элиминация гипотезасы. Макроэволюциялық 
процестерді зерттеу əдіснамасы. Макроэволюцияның дəлелдері: 
салыстырмалы-анатомиялық, эмбриологиялық, палеонтологиялық, 
биохимиялық, биогеографиялық. 

9 тақырып. Мутациялар жəне гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф 
туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен механизмдері 

Организмдер эволюциясы – организмнің тұқым қуалайтын белгілерінің 
өзгеруі. Генотип жəне фенотип туралы түсініктер. Мутациялар жəне 
генетикалық өзгергіштік. Ұшқыр генетикалық элементтер. Гендердің 
рекомбинациясы. Гендер ағындары немесе гендер аллельдерінің 
популяциялар арасында көшірілуі. Гендер дрейфі – гендер аллельдерінің 
жиілігінің организмдердің аман қалуы жəне көбеюі кезіндегі кездейсоқ 
процестермен байланысты, ұрпақтан ұрпаққа өзгеріп отыруы. Гендердің 
горизонталь көшірілу механизмі. Тұқым қуалаушылық заңдары (Г. Мендель, 
1900). 
 

3 Тарау. Қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 
10 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы 
Химиялық эволюция немесе пребиотикалық эволюция теориясы, негізі 

жəне постулаттары. Химиялық эволюцияны зерттеу əдіснамасы. 
Абиогенездің сипаттамасы (С. Миллер, 1953). Химиялық эволюция 
гипотезалары:  А. Опарин (коацерваттар), Г. Юри жəне С. Миллер 
(симуляцияланатын ежелгі атмосферадағы қарапайым биомолекулалар),  С. 
Фокс (протеноидтардан микросфералар). Химиялық эволюцияның 
унификацияланған үлгісін жасап шығарудың күрделілігінің себептері.   

11 тақырып. РНҚ əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда 
болуы 

Т. Чек жəне С. Алтман – автокатализдік РНҚ-бөліну (1981). У. Гилберт 
– идею мира РНҚ (1986). РНҚ-ның абиогенді синтезі. Пре-РНҚ əлемдер. РНҚ 
молекулалары ансамбльдерінің эволюциясы. РНҚ əлемі нысандарының 
қасиеттері. Қазіргі əлемдегі РНҚ ролі.  

Молекулалардың күрделі қосылыстарының пребиотикалық синтезінің 
үш бірізді кезеңі. Биомолекулалардың пайда болуы жəне функциялары. 
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Миллер-Юри эксперименті. Макромолекулалардың (ақуыздар жəне нуклеин 
қышқылдары). Ежелгі атмосфераның даму гипотезасы, оның алғашқы тірі 
организмдердің пайда болуындағы ролі. Өмірдің пайда болуы үшін судың 
маңызы. 

12 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм) 

Систематиканың (Дж. Рей, 1693 жəне К. Линней, 1735) жəне 
эмбриологияның (преформизм жəне эпигенез теориялары) жанды табиғат 
идеяларының дамуындағы (XVII-XVIII ғасырлар) ролі. Ж.Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы (XIX ғ.) жəне неоламаркизм. Униформизм 
концепциясы арқылы апаттар теориясында (Ж. Кювье) органикалық əлем 
эволюциясы идеясының дамуы. Неокатастрофизм, жуффруизм, бруккизм 
теориялары. Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы жəне неодарвинизм. 

 
4 Тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялары 

13 тақырып. Қазіргі эволюционизм 
С.С. Четвериковтың теориясы – эволюциялық генетика негізі немесе 

жаңа гендердің рецессивтілігі туралы гипотеза (Р. Фишер, 1930). Жеке даму 
генетикасының құрылуы (Дж. Холдейн, 1932). Ф. Добржанскийдің 
жұмыстары бойынша эволюцияның синтетикалық теориясының қалыптаса 
бастауы (1937); «Эволюцияның оқшаулағыш механизмдері» туралы түсінік. 
Қазіргі генетиканың, экологияның жəне классикалық дарвинизмнің негізінде 
эволюцияның синтетикалық теориясының құрылуы (немесе қазіргі 
дарвинизм,  Дж. Хаксли, 1942). Эволюцияның синтетикалық теориясының 
негізгі ережелері.  

Үзілмелі тепе-теңдік теориясы (немесе кванттық эволюция теориясы) – 
жыныстық жолмен көбейетін жанды организмдердің секіріс тəріздес 
эволюциясы (Н. Элдридж, С. Гулд, 1972). Жаңа түрлердің түзілу кезеңі 
ретіндегі кладогенездің сипаттамасы. 

Бейтарап эволюция теориясындағы мутациялардың маңызды ролі (М. 
Кимура, 1968). Мутациялардың молекулалық деңгейде бекітілуінің тұрақты 
жылдамдығын бейтарап эволюция теориясымен үйлестіру. Бейтарап 
молекулалық эволюция теориясының оң жəне теріс жақтары.   

14 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік 
теориялары 

Эпигенетиканың сипаттамасы (М. Шишкин, 1987; К. Уоддингтон, 
1970, 1975; У. Холл, 1983). Сыртқы жағдайларға тəуелсіз онтогенезбен 
жүзеге асырылатын тұқым қуалайтын морфоздардың пайда болуы. 
Эпигенетикалық теория – неодарвинизмнің баламасы. Экожүйелердің 
(биоценоздардың, биомдардың жəне биосфераның) эволюциясына 
негізделген экожүйелік эволюция теорияларының сипаттамасы. 
Эволюцияның экожүйелік теориясының ережелері. Осы теорияның негізгі 
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постулаттары. Эволюцияның экожүйелік теориясының терминдері. 
Эволюция теорияларына оппозициялық көзқарас. 

15 тақырып. Антропогенез теориясы 
Антропогенезді зерттеу əдістері. Антропогенезді зерттеу тарихы (К. 

Линней, 1735; Ж. Бюффон, 1766 жəне т.б.). Ч. Дарвиннің адамның шығуы 
туралы симиальды теориясы (1863). Антропогенездің еңбек теориясы (Ф. 
Энгельс, 1896). Приматтардың адамға дейін эволюциясы. Homo тұқымы. 
Homo sapiens түрі. Адамның болашақтағы эволюциясы (А.П. Быстров, 1957). 

 
Семинар сабақтарының үлгілік тақырыптарының тізімі 

1. Эволюция теориясындағы жалпы түсініктер, олардың дамуы жəне 
трансформациясы 
2. Ғаламшардағы жанды материяның эволюциялық процестерін зерттеудің 
əртүрлі əдістерін талдау  
3. Неолитикалық революцияның табиғи-ғылыми мазмұны  
4. Құл иеленуші мемлекеттердегі жəне Ежелгі Мысырдағы табиғат туралы 
түсініктердің табиғи-ғылыми мазмұны жəне дамуы  
5. Биологияда катастрофизм мен креационизмнің табиғи-ғылыми мазмұны 
жəне олардың пайда болуы  
6. Ежелгі Шығыс жəне ежелгі Рим елдеріндегі биологиялық білімдер жəне 
натурфилософиялық ағымдар  
7. Орта Ғасыр биологиясында алғашқы эволюциялық теориялардың пайда 
болуы 
8. Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы 
9. Эволюциялық биологиядағы прогресс жəне регресс түсініктері жəне 
механизмдері 
10.  Жерде өмірдің пайда болуы концепциялары 
 

МОӨЖ үлгілік тақырыптарының тізімі 
1 Орта ғасырлардағы биологиялық білімдер. Қайта Жаңғыру дəуірі. 
Анатомияның жəне физиологияның пайда болуы  
2 Биогенез жəне абиогенез теориясы  
3 Жаңа уақыт ғылымы. Дарвинизм көздері 
4 Табиғи іріктелу түрлері: қозғаушы, тұрақтандырушы, дизруптивті  
5 Түр ішіндегі жəне түраралық күрес  
6 Оқшаулау эволюциялық фактор ретінде 
7 Гендер дрейфі эволюцияның генетикалық факторы ретінде  
8 Түрлердің өзгергіштік түрлері 
9 Түрлердің тұқым қуалағыштық түрлері 
10 Табиғи іріктелу түрлері  
11 Неодарвинизм теориясының негізгі ережелері 
12 Неодарвинизмнен эволюцияның синтетикалық теориясына көшу үшін 
негіздемелер  
13 Эволюцияның синтетикалық теориясының негізгі ережелері 
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14 Сальтоционизм эволюция теориясы ретінде 
15 Антропоцентристік ойлаудан биосфералық ойлауға 

 
МӨЖ үлгілік тізімі 

1. Эволюциялық биология дамуының тарихи очеркі 
2. Ежелгі антикалық əлемдегі эволюциялық биологияның жетістіктері  
3. Орта ғасырлардағы эволюциялық биологияның жетістіктері  
4. Даму жəне тұқым қуалаушылық 
5. Қоршаған орта факторларының тірі организмдерге əсері жəне оларға 
бейімделу механизмдері 
6. Өмір, оның жаратылысы жəне дамуы  
7. Өмірдің пайда болуы 
8. Тұрақтандырушы іріктеу теориясы  
9. Жеке даму эволюциясы  
10. Эволюциялық процестің жолдары мен заңдылықтары  
11. Организм жеке жəне тарихи дамудағы тұтас ретінде  
12. Эволюция қағидалары 
13. Негізгі биологиялық концепциялар  
14. Эволюцияның экологиялық заңдылықтары 
15. Антропогенездің алғышарттары 
 

Ұсынылатын əдебиет тізімі 
 

Негізгі əдебиет: 
1. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М. 2004 
2. Грант В. Эволюционный процесс. М. 1991 
3. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001 
4. Кондрашов А.С. Введение в эволюционную биологию: курс лекций. М. 
2010  
5. Северцов А.С. Основы теории эволюции. М. 1987. 
6. Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего 
отбора. М. 1968 
7. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М. 
1983 
8. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006 
Қосымша əдебиет: 
1. Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток.  
1986 
2. Медавар П., Медавар Дж.  Наука о живом. Современные концепции в 
биологии. М. 1977 
3. Назаров В.И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. М. 
1991  
4. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М. 1968 
5. Руттен М. Происхождение жизни. М. 1973 
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6. Рэфф А., Кармен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М. 1996 
7. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. М. 1982 
8. Тимофеев-Ресовский Н.В. Генетика, эволюция, значение методологии в 
естествознании. М. 2009  
9. Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии. М.1977 
10. Фокс С. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. М. 1975 
11. Шмальгаузен И.И. Стабилизирующий отбор и его место среди факторов 
эволюции. М. 1941 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Иманкулова С.К.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының кандидаты.  
Мыңбаева Б.Н.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының докторы. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Айдарбаева Д.К.- биология ғылымдарының докторы, жаратылыстану жəне 
география Институты, ботаника жəне зоология кафедрасының профессоры 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
Джексембиев Р.К.- биология ғылымдарының кандидаты, профессор 
ҚазМемҚызПУ. 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінікхат 
 

 «Эволюциялық биология» пəні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
міндетті құрамдас бөлік ретінде кəсіби пəндер тарауына кіретін «6М011300 – 
Биология» мамандығының бірінші курс магистранттарына арналған. Типтік 
оқу бағдарлама 4 бөлімге бөлінген.  

«Эволюциялық биология» пəнін оқытудың мақсаты: эволюциялық 
биология ғылымының теория жəне методологиялық негіздерін, дəстүрлі 
эволюциялық теория жəне осы саладағы дискуссиялық концепцияны 
магистрантарға менгерту.   

Пəннің негізгі міндеттері:  
− осы ғылымды дамытудағы биологтардың əлемдік позициясын 

қалыптастыру; 
− эволюциялық биологияның методологиялық негізін дамыту; 
− осы пəнді оқытуда педагогикалық біліктілікті дамыту; 
− магистранттарға эволюциялық биология концепциясы мен 

теориясының негізгі түсінігін беру. 
Пəн бойынша магистрант білуі тиіс:  
− көне дəуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі биологияның дамуын; 
− планетадағы тірі тіршілік эволюциясына əсер етуші механизмдер мен 

үрдістерін; 
− жер бетінде тіршілік қалай қалыптасуын; 
− эволюциялық ілімнің тарихын; 
− қазіргі нейтралдық теориясын (эгоист ДНҚ гипотезасы, selfish DNA); 
− адамның пайда болуы мен дамуы эволюцияның соңғы сатысының 

қалыптасуын. 
Магистрант игеруі қажет: 

− эволюциялық биология туралы шынайы көзқарас қалыптастыру; 
− эволюциялық білім туралы білімді жас ұрпаққа жеткізу; 
− эволюциялық биология заңдылықтарын, экожүйенің тұрақтылығын 

оған табиғи жəне антропогендік факторлардың əсерін талдай білулері қажет. 
Эволюциялық биологияның барлық теориялық ережелері, 

молекулалардан бастап жəне жоғары ұйымдасқан жануарлармен аяқтай 
отырып, тірі организмдердің бейімделу механизмдеріне негізделген. Тіршілік 
дамуының жəне оның эволюциясының жаңа фактілерінің табылуына қарай 
оның аясындағы биологияның теориялық бөлігінің тұрақты жаңарып 
отыратындығын атай кеткеніміз жөн. 

Бұл жағдай көптеген таза биологиялық пəндер үшін де, оның 
танымының пəнаралық аясынтары үшін маңызды. Мəселен экология, 
палеонтология жəне т.б. пəндер үшін де жалпы теориялық негіз болып 
табылатындықтан, эволюциялық биологияның барлық тараулары үшін 
маңызы орасан зор болып отыр. 

Эволюциялық биология аса күрделі мəселелермен: түр түзілу 
үрдістерімен, табиғи іріктелумен, тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік 
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процестерінің эволюцияға əсерімен жəне т.б. айналысады. Ол тіршілік 
эволюциясының іргелі мəселелерін: микро- жəне макроэволюция жəне 
олардың өрбу механизмдерін, тіршіліктің пайда болуы мəселелерін 
(химиялық эволюция, РНҚ əлемінің гипотезасы жəне биологиялық 
эволюция) жете зерттелді. 

Эволюциялық биологияның даму тарихында алғашқы эволюциялық 
ілімдерді зерттеу, олардың одан əрі дамуы үшін прогрессивтік маңызын 
түсіну, өмірдің дамуының (оның биологиялық түрлерінің) параллелизмін 
жəне ілеспелі ілімдерді үйлесімінде көре білу керек. Сондай-ақ эволюциялық 
үрдістің қалыптасуы мен дамуының тұтастай көрінісін көру қажет. 

Қазіргі биологияның ХХ жəне ХХІ ғасырлардағы генетика жəне 
молекулалық биология аясындағы жетістіктерімен байланысты дамып отыр. 
Осы ғылымдардың негізінде эволюцияның онға жуық қазіргі теориялары 
жасап шығарылған. 

Аталған пəн бойынша негізгі оқу-əдістемелік материалдар белгілі орыс 
ғалымы И. Шмальгаузеннің жұмыстарымен тығыз байланысты. Одан кейін   
Н. Иорданскийдің (2001), Н. Воронцовтың (2004), А. Яблоковтың жəне А. 
Юсуфовтың (2006), А. Кондрашовтың (2010) жəне т.б. жұмыстарымен 
толықтырыла түседі. 

«Эволюциялық биология» пəнін магистратурада оқып-білу теориялық 
курсты, семинар сабақтарын, МОӨЖ жəне МӨЖ арқылы беріледі. Оқу 
материалының осы барлық түрлері бір бірін өзара толықтырады жəне оның 
игерілуін күшейте түседі. Эволюцияның ғаламшарда тіршіліктің пайда болуы 
жəне тірі организмдердің дамуы үрдістеріндегі ролін түсінуге ықпал етеді. 

Пəндік зерттеу алдындағы пəндердің тізімі: жалпы биология, клетка 
туралы білім, гистология, биогеография, генетика  негіздері,  экология. 
Оқылатын пəнді игеру үшін түсінуге, мағынасын білуге қажетті пəндер 
тізімі: эмбриология, палеонтология, адам мен жануарлар анатомиясы жəне 
физиологиясы, палеоботаника, өсімдіктер мен жануарлардың систематикасы.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

1 тарау. Кіріспе бөлім 
1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, принциптердің 

жəне теориялардың қалыптасу тарихы. Эволюцияның анықталған түсініктері 
2 тақырып. Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері  
3 тақырып. Бейімделу процестерінің жалпы түсініктері, қоршаған орта 

жағдайларына бейімделу механизмдері 
2 тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың табиғи-ғылыми 

мазмұны жəне философиялық негіздері. 
4 тақырып. Түр түзілу  
5 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің эволюциясы 
6 тақырып. Табиғи сұрыптаудың жүру механизмі жəне керекті 

жағдайлар 
7 тақырып. Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер 



244 

 

8 тақырып. Микроэволюция жəне макроэволюция 
9 тақырып. Мутациялар жəне гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф 

туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен механизмдері 
3 тарау. Қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 
10 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы 
11 тақырып. РНҚ əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда 

болуы 
12 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.-Б.Ламарктың 

эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм) 

4 тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялары 
13 тақырып. Замануи эволюционизм 
14 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік 

теориялары 
15 тақырып. Антропогенез теориясы 

 
Құзіреттілік:  

− эволюциялық биология аясындағы негізгі біліммен түсініктерді ұғыну; 
− эволюциялық биологияны зерттейтін қазіргі заманға сай əдістерін 
қолдану; 
− пəн бойынша өзіндік ғылыми зерттеулер өткізуді іске асыру; 
− эволюциялық биологияда ақпараттық технологиялар қолдану. 

 
Пререквизиттер жəне постреквизиттер: 

Пререквизиттер тізімі: Ботаника. Зоология. Микробиология. Экология.  
Жануарлар мен адам физиологиясы мен анатомиясы. Генетика. 
Биотехнология. Биохимия. Молекулалық  биология. 

Постреквизиттер тізімі: Теориялық биология. Биологиялық дамуы жəне 
методология. Физиологияның іргелі жəне колданбалы мəселелері. 
Микробиологияның қазіргі мəселелері. Генетика ережесі. Биоиндикация 
жəне биотестілеу. Тірі организмдердің жеке дамуының методологиялық 
аспектісі. Тірі организмдер эмбриологиясының теориясы жəне практикасы.  

 
Пəн мазмұны 

 
Кіріспе 

 Эволюциялық биология – биологияда организмдердің пайда болуын 
тарихи дамуын зерттейді. «Эволюциялық биология» пəнінен сабақ берудің 
мақсаты: биологияны жоғары, «үшінші реттік» деңгейде оқып-білуге 
қабілетті, біліктілігі жоғары биологтарды даярлау; дəстүрлі эволюциялық 
теориялардың, сондай-ақ оның аясындағы дискуссиялық концепциялардың 
білімдерін игеру. Пəннен сабақ берудің міндеттеріне биологияның ежелгі 
дəуірлерден бастап қазіргі уақытқа дейінгі даму кезеңдерін білу; 
биологтардың осы ғылымның дамуына белгілі біртұтас дүниетанымдық 
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позицияларының қалыптасуын білу;  ғаламшардағы тірі организмдердің 
эволюциясына əсерін тигізетін механизмдер мен процестерді; жердегі 
тіршіліктің пайда болуын; эволюциялық ілім тарихын білу; эволюцияның 
қазіргі теориялары мен концепцияларын білу; эволюцияның 
қорытындылаушы кезеңін – адамның пайда болуы мен дамуын білу кіреді.  

 Эволюциялық биологияның зерттеу нысандары: организм, популяция, 
түрлер. Эволюциялық биологияны оқыту əдістемелері:  дəстүрлі (сипаттау, 
салыстыру, эксперименттік, статистикалық, тарихи), палеонтологиялық, 
биогеографиялық, морфологиялық, эмбриологиялық, генетикалық,  
молекулалық биология əдістері, экологиялық, биохимиялық 
(иммунологиялық), эволюциялық модельдеудің əдістері. 

Эволюциялық биологияның қазіргі биологияның негізгі мəселелері: 
өмірдің пайда болуы мен эволюциясы, қоректенудің əр алуан түрлеріне 
(авто- жəне гетеротрофия) негізделген тіршілік түрлерінің типтері жəне т.б. 
мəселелерін дамытудағы маңызы.  

Глоссарий. 
 

1 Тарау. Кіріспе  
1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, 

принциптердің жəне теориялардың қалыптасуы. Эволюцияның анықталған 
түсініктері 

Эволюциялық биологияның пайда болуы. Эволюциялық процестердің 
табиғаты туралы түсініктердің дамуы. Ғаламшардағы тірі түрлердің 
эволюциясы туралы түсініктердің қалыптасуы. Эволюциялық биологиядағы 
негізгі түсініктер: ұйымдасу деңгейлері, фенотиптер жəне белгілер, 
бейімделгіштік жəне бейімделулер, мутациялық процес жəне өзгергіштік, 
популяция, түр жəне түрлердің қауымдастықтары, табиғи іріктелу, эволюция, 
эволюцияның дəлелдері, концепциялары жəне теориялары. Эволюцияның 
генетикалық теориялары. 

2 тақырып. Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері  
Тірі материяның эволюциясын геологиялық, палеонтологиялық, 

геохронологиялық, стратиграфиялық жəне басқа да əдістер арқылы зерттеу. 
Эволюциялық биологияның климаттық факторлармен байланысы. 
Геохронологиялық шкала. Эволюциялық процестерді нақтылы уақытта 
зерттеу: қазіргі жергілікті бейімделулер, vivo жəне vitro жағдайларындағы 
(табиғи жəне жасанды жағдайлардағы) жылдам эволюция, үй 
жануарларының жəне өсімдіктерінің эволюциясы, эволюциялық 
эксперименттер (популяциялардың еркін емес жағдайлардағы эволюциясы, 
жасанды іріктеу, эксперименттік түр түзілу). 

3 тақырып. Бейімделу процестерінің механизмі жəне түсініктері. 
Бейімделу түрлері: морфологиялық, физиологиялық жəне жүріс-

тұрыстық. Бейімделудің осы түрлерінің сипаттамасы. Бейімделудің 
генетикалық негізі. Қоректену түріне бейімделу. Көбею генетикалық 
материалды беру процесі ретінде. Жеке-жеке орналасу эволюция 
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механизмдерінің бірі ретінде.  
 

2 Тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың табиғи-ғылыми 
мазмұны жəне философиялық негізі  

4 тақырып. Түр түзілу 
Түрді анықтау. Түр түзілу – жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр 

түзілу – бұл ескі түрлердің өзгеру жəне жаңа белгілердің жинақталуының 
нəтижесінде жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр түзілу – жаңа түрлердің 
пайда болу процесі. Түр түзілу механизмдері. Түраралық үйлесімділіктің 
кедергісі туралы түсінік. Түр түзілу механизмдерін түсіндіретін теориялар. 
Зерттеліп отырған процестің ұзақ мерзімділігіне орай эмпирикалық 
тексерудің күрделілігі. микроэволюциялық деңгейдегі түр түзілу. Жасанды 
түр түзілу. 

5 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің 
эволюциясы.Тіршіліктің жер бетінде пайда болуы туралы 
түсінктер.Тіршіліктің жер бетінде пайда болу сатылары.Жер бетінде тіршілік 
пайда болуы туралы қазіргі теориялар.Алғашқы тірі организмдер.Құрлық 
өсімдіктерінің эволюциялық сатылары, олардың күрделенуілі.Төменгі 
сатыдағы өсімдіктердің жəне жоғары балдырлардың дəуірі. Құрлықтық 
флора.Жабықтұқымды өсімдіктердің көбею мүшелерінің күрделенуі. Құрлық 
өсімдіктерінің негізгі бейімделу қасиеттері.Қазіргі флористикалық 
патшалықтар жəне олардың мінездемелері. 

Жануарлар əлемі эволюциясының негізгі ерекшеліктері.Көпклеткалық 
жəне ұлпалармен мүшелердің мамандандырылуы. Жануарлардың мінез-
құлық механизмдері.Қоршаған орта факторларының құбылыстарынан 
онтогенездің жанама тəуелсіздігі. Қатты қаңқаның пайда болуы.Жануарлар 
нерв жүйесінің прогрессивті дамуы.Адамның пайда болуы. 

6 тақырып. Табиғи сұрыптау өрбіуінің жағдайлары мен механизмдері. 
Табиғи іріктелу туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен 
механизмдері 

Табиғи іріктелудің сипаттамасы. Табиғи іріктелудің негізі –  кездейсоқ 
тұқым қуалаушылық өзгерістер (генотиптердің, мутациялардың 
рекомбинациясы жəне олардың комбинациялары). Жыныстық көбею бар 
болғандағы, мысалға, тұрақты кроссинговер бар болғандағы табиғи 
іріктелудің күрделенуі. Табиғи іріктелудің механизмдері – генотиптің 
дискреттік өзгерістері болып табылатын гендердегі мутациялар. Іріктеу 
түрлерін жіктеу. Қозғаушы іріктеудің сипаттамасы. Тұрақтандырушы іріктеп 
алу – табиғи іріктелудің осы кезде оның əрекеті орташа нормадан шеткі 
ауытқулары бар особьтарға қарсы, белгінің орташа білінуі бар особьтардың 
пайдасына бағытталған түрі (И. Шмальгаузен). Дизруптивті (үзіп тастайтын) 
іріктелу – табиғи іріктелудің осы кезде жағдайлар өзгергіштіктің екі немесе 
бірнеше варианттарына (бағыттарына) қолайлы жағдай жасайтын, бірақ 
белгінің аралық, ортаңғы күйіне қолайлы емес түрі. Жыныстық іріктелу – 
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іріктелудің көбеюдегі табысқа бағыт-бағдар алған түрі. Оң жəне теріс 
іріктелу. Табиғи іріктелудің эволюциядағы ролі. 

7 тақырып. Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер 
Тұқымдық немесе генотиптік өзгергіштіктің сипаттамасы. 

Комбинативтік өзгергіштіктің сипаттамасы. Мутациялық өзгергіштіктің 
сипаттамасы (Г.де Фриз, 1901-1903 жж.). Мутация түрлері: гендік, 
хромосомалық жəне геномдық. Тұқым қуалаушылықтың түрлері. Пластидтік 
тұқым қуалаушылық. Митохондриялық тұқым қуалаушылық. Адамның 
тұқым қуалаушылығын зерттеу əдістері. 

8 тақырып. Микро-эволюция жəне макроэволюция 
Терминнің шығуы. Микроэволюцияның сипаттамасы жəне 

механизмдері. Таңдамалы элиминация гипотезасы. Макроэволюциялық 
процестерді зерттеу əдіснамасы. Макроэволюцияның дəлелдері: 
салыстырмалы-анатомиялық, эмбриологиялық, палеонтологиялық, 
биохимиялық, биогеографиялық. 

9 тақырып. Мутациялар жəне гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф 
туралы түсінік, оның өрбуінің шарттары, жағдайлары мен механизмдері 

Организмдер эволюциясы – организмнің тұқым қуалайтын белгілерінің 
өзгеруі. Генотип жəне фенотип туралы түсініктер. Мутациялар жəне 
генетикалық өзгергіштік. Ұшқыр генетикалық элементтер. Гендердің 
рекомбинациясы. Гендер ағындары немесе гендер аллельдерінің 
популяциялар арасында көшірілуі. Гендер дрейфі – гендер аллельдерінің 
жиілігінің организмдердің аман қалуы жəне көбеюі кезіндегі кездейсоқ 
процестермен байланысты, ұрпақтан ұрпаққа өзгеріп отыруы. Гендердің 
горизонталь көшірілу механизмі. Тұқым қуалаушылық заңдары (Г. Мендель, 
1900). 

 
3 Тарау. Қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 
10 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы 
Химиялық эволюция немесе пребиотикалық эволюция теориясы, негізі 

жəне постулаттары. Химиялық эволюцияны зерттеу əдіснамасы. 
Абиогенездің сипаттамасы (С. Миллер, 1953). Химиялық эволюция 
гипотезалары:  А. Опарин (коацерваттар), Г. Юри жəне С. Миллер 
(симуляцияланатын ежелгі атмосферадағы қарапайым биомолекулалар),  С. 
Фокс (протеноидтардан микросфералар). Химиялық эволюцияның 
унификацияланған үлгісін жасап шығарудың күрделілігінің себептері.   

11 тақырып. РНҚ əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда 
болуы 

Т. Чек жəне С. Алтман – автокатализдік РНҚ-бөліну (1981). У. Гилберт 
– идею мира РНҚ (1986). РНҚ-ның абиогенді синтезі. Пре-РНҚ əлемдер. РНҚ 
молекулалары ансамбльдерінің эволюциясы. РНҚ əлемі нысандарының 
қасиеттері. Қазіргі əлемдегі РНҚ ролі.  

Молекулалардың күрделі қосылыстарының пребиотикалық синтезінің 
үш бірізді кезеңі. Биомолекулалардың пайда болуы жəне функциялары. 



248 

 

Миллер-Юри эксперименті. Макромолекулалардың (ақуыздар жəне нуклеин 
қышқылдары). Ежелгі атмосфераның даму гипотезасы, оның алғашқы тірі 
организмдердің пайда болуындағы ролі. Өмірдің пайда болуы үшін судың 
маңызы. 

12 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм) 

Систематиканың (Дж. Рей, 1693 жəне К. Линней, 1735) жəне 
эмбриологияның (преформизм жəне эпигенез теориялары) жанды табиғат 
идеяларының дамуындағы (XVII-XVIII ғасырлар) ролі. Ж.Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы (XIX ғ.) жəне неоламаркизм. Униформизм 
концепциясы арқылы апаттар теориясында (Ж. Кювье) органикалық əлем 
эволюциясы идеясының дамуы. Неокатастрофизм, жуффруизм, бруккизм 
теориялары. Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы жəне неодарвинизм. 

 
4 Тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялары 

13 тақырып. Қазіргі эволюционизм 
С.С. Четвериковтың теориясы – эволюциялық генетика негізі немесе 

жаңа гендердің рецессивтілігі туралы гипотеза (Р. Фишер, 1930). Жеке даму 
генетикасының құрылуы (Дж. Холдейн, 1932). Ф. Добржанскийдің 
жұмыстары бойынша эволюцияның синтетикалық теориясының қалыптаса 
бастауы (1937); «Эволюцияның оқшаулағыш механизмдері» туралы түсінік. 
Қазіргі генетиканың, экологияның жəне классикалық дарвинизмнің негізінде 
эволюцияның синтетикалық теориясының құрылуы (немесе қазіргі 
дарвинизм,  Дж. Хаксли, 1942). Эволюцияның синтетикалық теориясының 
негізгі ережелері.  

Үзілмелі тепе-теңдік теориясы (немесе кванттық эволюция теориясы) – 
жыныстық жолмен көбейетін жанды организмдердің секіріс тəріздес 
эволюциясы (Н. Элдридж, С. Гулд, 1972). Жаңа түрлердің түзілу кезеңі 
ретіндегі кладогенездің сипаттамасы. 

Бейтарап эволюция теориясындағы мутациялардың маңызды ролі (М. 
Кимура, 1968). Мутациялардың молекулалық деңгейде бекітілуінің тұрақты 
жылдамдығын бейтарап эволюция теориясымен үйлестіру. Бейтарап 
молекулалық эволюция теориясының оң жəне теріс жақтары.   

14 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік 
теориялары 

Эпигенетиканың сипаттамасы (М. Шишкин, 1987; К. Уоддингтон, 
1970, 1975; У. Холл, 1983). Сыртқы жағдайларға тəуелсіз онтогенезбен 
жүзеге асырылатын тұқым қуалайтын морфоздардың пайда болуы. 
Эпигенетикалық теория – неодарвинизмнің баламасы. Экожүйелердің 
(биоценоздардың, биомдардың жəне биосфераның) эволюциясына 
негізделген экожүйелік эволюция теорияларының сипаттамасы. 
Эволюцияның экожүйелік теориясының ережелері. Осы теорияның негізгі 
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постулаттары. Эволюцияның экожүйелік теориясының терминдері. 
Эволюция теорияларына оппозициялық көзқарас. 

15 тақырып. Антропогенез теориясы 
Антропогенезді зерттеу əдістері. Антропогенезді зерттеу тарихы (К. 

Линней, 1735; Ж. Бюффон, 1766 жəне т.б.). Ч. Дарвиннің адамның шығуы 
туралы симиальды теориясы (1863). Антропогенездің еңбек теориясы (Ф. 
Энгельс, 1896). Приматтардың адамға дейін эволюциясы. Homo тұқымы. 
Homo sapiens түрі. Адамның болашақтағы эволюциясы (А.П. Быстров, 1957). 

 
Семинар сабақтарының үлгілік тақырыптарының тізімі 

1. Эволюция теориясындағы жалпы түсініктер, олардың дамуы жəне 
трансформациясы 
2. Ғаламшардағы жанды материяның эволюциялық процестерін зерттеудің 
əртүрлі əдістерін талдау  
3. Неолитикалық революцияның табиғи-ғылыми мазмұны  
4. Құл иеленуші мемлекеттердегі жəне Ежелгі Мысырдағы табиғат туралы 
түсініктердің табиғи-ғылыми мазмұны жəне дамуы  
5. Биологияда катастрофизм мен креационизмнің табиғи-ғылыми мазмұны 
жəне олардың пайда болуы  
6. Ежелгі Шығыс жəне ежелгі Рим елдеріндегі биологиялық білімдер жəне 
натурфилософиялық ағымдар  
7. Орта Ғасыр биологиясында алғашқы эволюциялық теориялардың пайда 
болуы 
8. Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы 
9. Эволюциялық биологиядағы прогресс жəне регресс түсініктері жəне 
механизмдері 
10.  Жерде өмірдің пайда болуы концепциялары 
 

МОӨЖ үлгілік тақырыптарының тізімі 
1 Орта ғасырлардағы биологиялық білімдер. Қайта Жаңғыру дəуірі. 
Анатомияның жəне физиологияның пайда болуы  
2 Биогенез жəне абиогенез теориясы  
3 Жаңа уақыт ғылымы. Дарвинизм көздері 
4 Табиғи іріктелу түрлері: қозғаушы, тұрақтандырушы, дизруптивті  
5 Түр ішіндегі жəне түраралық күрес  
6 Оқшаулау эволюциялық фактор ретінде 
7 Гендер дрейфі эволюцияның генетикалық факторы ретінде  
8 Түрлердің өзгергіштік түрлері 
9 Түрлердің тұқым қуалағыштық түрлері 
10 Табиғи іріктелу түрлері  
11 Неодарвинизм теориясының негізгі ережелері 
12 Неодарвинизмнен эволюцияның синтетикалық теориясына көшу үшін 
негіздемелер  
13 Эволюцияның синтетикалық теориясының негізгі ережелері 
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14 Сальтоционизм эволюция теориясы ретінде 
15 Антропоцентристік ойлаудан биосфералық ойлауға 

 
МӨЖ үлгілік тізімі 

 
1. Эволюциялық биология дамуының тарихи очеркі 
2. Ежелгі антикалық əлемдегі эволюциялық биологияның жетістіктері  
3. Орта ғасырлардағы эволюциялық биологияның жетістіктері  
4. Даму жəне тұқым қуалаушылық 
5. Қоршаған орта факторларының тірі организмдерге əсері жəне оларға 
бейімделу механизмдері 
6. Өмір, оның жаратылысы жəне дамуы  
7. Өмірдің пайда болуы 
8. Тұрақтандырушы іріктеу теориясы  
9. Жеке даму эволюциясы  
10. Эволюциялық процестің жолдары мен заңдылықтары  
11. Организм жеке жəне тарихи дамудағы тұтас ретінде  
12. Эволюция қағидалары 
13. Негізгі биологиялық концепциялар  
14. Эволюцияның экологиялық заңдылықтары 
15. Антропогенездің алғышарттары 
 

Ұсынылатын əдебиет тізімі 
 

Негізгі əдебиет: 
1. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М. 2004 
2. Грант В. Эволюционный процесс. М. 1991 
3. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001 
4. Кондрашов А.С. Введение в эволюционную биологию: курс лекций. М. 
2010  
5. Северцов А.С. Основы теории эволюции. М. 1987. 
6. Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. 
М. 1968 
7. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М. 
1983 
8. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006 
9. Қосымша əдебиет: 
10. Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток.  
1986 
11. Медавар П., Медавар Дж.  Наука о живом. Современные концепции в 
биологии. М. 1977 
12. Назаров В.И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. М. 
1991  
13. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М. 1968 
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14. Руттен М. Происхождение жизни. М. 1973 
15. Рэфф А., Кармен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М. 1996 
16. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. М. 1982 
17. Тимофеев-Ресовский Н.В. Генетика, эволюция, значение методологии в 
естествознании. М. 2009  
18. Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии. М.1977 
19. Фокс С. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. М. 1975 
20. Шмальгаузен И.И. Стабилизирующий отбор и его место среди 
факторов эволюции. М. 1941 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Иманкулова С.К.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының кандидаты.  
Мыңбаева Б.Н.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының докторы. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Айдарбаева Д.К.- биология ғылымдарының докторы, жаратылыстану жəне 
география Институты, ботаника жəне зоология кафедрасының профессоры 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
Джексембиев Р.К.- биология ғылымдарының кандидаты, профессор 
ҚазМемҚызПУ. 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 



254 

 

Түсінікхат 
 

 «Эволюциялық биология» пəні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
міндетті құрамдас бөлік ретінде кəсіби пəндер тарауына кіретін «6М011300 – 
Биология» мамандығының бірінші курс магистранттарына арналған. Типтік 
оқу бағдарлама 3 бөлімге бөлінген.  

«Эволюциялық биология» пəнін оқытудың мақсаты: эволюциялық 
биология ғылымының теория жəне методологиялық негіздерін, дəстүрлі 
эволюциялық теория жəне осы саладағы дискуссиялық концепцияны 
магистрантарға менгерту.   

Пəннің негізгі міндеттері:  
− осы ғылымды дамытудағы биологтардың əлемдік позициясын 

қалыптастыру; 
− эволюциялық биологияның методологиялық негізін дамыту; 
− осы пəнді оқытуда педагогикалық біліктілікті дамыту; 
− магистранттарға эволюциялық биология концепциясы мен 

теориясының негізгі түсінігін беру. 
Пəн бойынша магистрант білуі тиіс:  
− көне дəуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі биологияның дамуын; 
− планетадағы тірі тіршілік эволюциясына əсер етуші механизмдер мен 

үрдістерін; 
− жер бетінде тіршілік қалай қалыптасуын; 
− эволюциялық ілімнің тарихын; 
− қазіргі нейтралдық теориясын (эгоист ДНҚ гипотезасы, selfish DNA); 
− адамның пайда болуы мен дамуы эволюцияның соңғы сатысының 

қалыптасуын. 
Магистрант игеруі қажет: 

− эволюциялық биология туралы шынайы көзқарас қалыптастыру; 
− эволюциялық білім туралы білімді жас ұрпаққа жеткізу; 
− эволюциялық биология заңдылықтарын, экожүйенің тұрақтылығын 

оған табиғи жəне антропогендік факторлардың əсерін талдай білулері қажет. 
Эволюциялық биологияның барлық теориялық ережелері, 

молекулалардан бастап жəне жоғары ұйымдасқан жануарлармен аяқтай 
отырып, тірі организмдердің бейімделу механизмдеріне негізделген. Тіршілік 
дамуының жəне оның эволюциясының жаңа фактілерінің табылуына қарай 
оның аясындағы биологияның теориялық бөлігінің тұрақты жаңарып 
отыратындығын атай кеткеніміз жөн. 

Бұл жағдай көптеген таза биологиялық пəндер үшін де, оның 
танымының пəнаралық аясынтары үшін маңызды. Мəселен экология, 
палеонтология жəне т.б. пəндер үшін де жалпы теориялық негіз болып 
табылатындықтан, эволюциялық биологияның барлық тараулары үшін 
маңызы орасан зор болып отыр. 

Эволюциялық биология аса күрделі мəселелермен: түр түзілу 
үрдістерімен, табиғи іріктелумен, тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік 
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процестерінің эволюцияға əсерімен жəне т.б. айналысады. Ол тіршілік 
эволюциясының іргелі мəселелерін: микро- жəне макроэволюция жəне 
олардың өрбу механизмдерін, тіршіліктің пайда болуы мəселелерін 
(химиялық эволюция, РНҚ əлемінің гипотезасы жəне биологиялық 
эволюция) жете зерттелді. 

Эволюциялық биологияның даму тарихында алғашқы эволюциялық 
ілімдерді зерттеу, олардың одан əрі дамуы үшін прогрессивтік маңызын 
түсіну, өмірдің дамуының (оның биологиялық түрлерінің) параллелизмін 
жəне ілеспелі ілімдерді үйлесімінде көре білу керек. Сондай-ақ эволюциялық 
үрдістің қалыптасуы мен дамуының тұтастай көрінісін көру қажет. 

Қазіргі биологияның ХХ жəне ХХІ ғасырлардағы генетика жəне 
молекулалық биология аясындағы жетістіктерімен байланысты дамып отыр. 
Осы ғылымдардың негізінде эволюцияның онға жуық қазіргі теориялары 
жасап шығарылған. 

Аталған пəн бойынша негізгі оқу-əдістемелік материалдар белгілі орыс 
ғалымы И. Шмальгаузеннің жұмыстарымен тығыз байланысты. Одан кейін   
Н. Иорданскийдің (2001), Н. Воронцовтың (2004), А. Яблоковтың жəне А. 
Юсуфовтың (2006), А. Кондрашовтың (2010) жəне т.б. жұмыстарымен 
толықтырыла түседі. 

«Эволюциялық биология» пəнін магистратурада оқып-білу теориялық 
курсты, семинар сабақтарын, МОӨЖ жəне МӨЖ арқылы беріледі. Оқу 
материалының осы барлық түрлері бір бірін өзара толықтырады жəне оның 
игерілуін күшейте түседі. Эволюцияның ғаламшарда тіршіліктің пайда болуы 
жəне тірі организмдердің дамуы үрдістеріндегі ролін түсінуге ықпал етеді. 

Пəндік зерттеу алдындағы пəндердің тізімі: жалпы биология, клетка 
туралы білім, гистология, биогеография, генетика  негіздері,  экология. 
Оқылатын пəнді игеру үшін түсінуге, мағынасын білуге қажетті пəндер 
тізімі: эмбриология, палеонтология, адам мен жануарлар анатомиясы жəне 
физиологиясы, палеоботаника, өсімдіктер мен жануарлардың систематикасы.  

 
Пəннің тақырыптық жоспары 

1 тарау. Кіріспе бөлім 
1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, принциптердің 

жəне теориялардың қалыптасу тарихы. Эволюцияның анықталған түсініктері. 
Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері 

2 тақырып. Бейімделу процестерінің жалпы түсініктері, қоршаған орта 
жағдайларына бейімделу механизмдері. Түр түзілу. 

3 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің эволюциясы. 
2 тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың табиғи-ғылыми 

мазмұны жəне қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 
4 тақырып. Табиғи сұрыптаудың жүру механизмі жəне керекті жағдайлар. 

Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер. 
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5 тақырып. Микроэволюция жəне макроэволюция. Мутациялар жəне 
гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф туралы түсінік, оның өрбуінің 
шарттары, жағдайлары мен механизмдері.  

6 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы. РНҚ 
əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда болуы.  

7 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.-Б.Ламарктың 
эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм). 

3 тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялар 
8 тақырып. Замануи эволюционизм.  
9 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік теориялары. 

Антропогенез теориясы. 
 

Құзіреттілік:  
− эволюциялық биология аясындағы негізгі біліммен түсініктерді ұғыну; 
− эволюциялық биологияны зерттейтін қазіргі заманға сай əдістерін 
қолдану; 
− пəн бойынша өзіндік ғылыми зерттеулер өткізуді іске асыру; 
− эволюциялық биологияда ақпараттық технологиялар қолдану. 

 
Пререквизиттер жəне постреквизиттер: 

Пререквизиттер тізімі: Ботаника. Зоология. Микробиология. Экология.  
Жануарлар мен адам физиологиясы мен анатомиясы. Генетика. 
Биотехнология. Биохимия. Молекулалық  биология. 

Постреквизиттер тізімі: Теориялық биология. Биологиялық дамуы жəне 
методология. Физиологияның іргелі жəне колданбалы мəселелері. 
Микробиологияның қазіргі мəселелері. Генетика ережесі. Биоиндикация 
жəне биотестілеу. Тірі организмдердің жеке дамуының методологиялық 
аспектісі. Тірі организмдер эмбриологиясының теориясы жəне практикасы.  

 
Пəн мазмұны 

 
Кіріспе 

 Эволюциялық биология – биологияда организмдердің пайда болуын 
тарихи дамуын зерттейді. «Эволюциялық биология» пəнінен сабақ берудің 
мақсаты: биологияны жоғары, «үшінші реттік» деңгейде оқып-білуге 
қабілетті, біліктілігі жоғары биологтарды даярлау; дəстүрлі эволюциялық 
теориялардың, сондай-ақ оның аясындағы дискуссиялық концепциялардың 
білімдерін игеру. Пəннен сабақ берудің міндеттеріне биологияның ежелгі 
дəуірлерден бастап қазіргі уақытқа дейінгі даму кезеңдерін білу; 
биологтардың осы ғылымның дамуына белгілі біртұтас дүниетанымдық 
позицияларының қалыптасуын білу;  ғаламшардағы тірі организмдердің 
эволюциясына əсерін тигізетін механизмдер мен процестерді; жердегі 
тіршіліктің пайда болуын; эволюциялық ілім тарихын білу; эволюцияның 
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қазіргі теориялары мен концепцияларын білу; эволюцияның 
қорытындылаушы кезеңін – адамның пайда болуы мен дамуын білу кіреді.  

 Эволюциялық биологияның зерттеу нысандары: организм, популяция, 
түрлер. Эволюциялық биологияны оқыту əдістемелері:  дəстүрлі (сипаттау, 
салыстыру, эксперименттік, статистикалық, тарихи), палеонтологиялық, 
биогеографиялық, морфологиялық, эмбриологиялық, генетикалық,  
молекулалық биология əдістері, экологиялық, биохимиялық 
(иммунологиялық), эволюциялық модельдеудің əдістері. 

Эволюциялық биологияның қазіргі биологияның негізгі мəселелері: 
өмірдің пайда болуы мен эволюциясы, қоректенудің əр алуан түрлеріне 
(авто- жəне гетеротрофия) негізделген тіршілік түрлерінің типтері жəне т.б. 
мəселелерін дамытудағы маңызы.  

Глоссарий. 
1 Тарау. Кіріспе  

1 тақырып. Биологиядағы эволюциялық көзқарастардың, 
принциптердің жəне теориялардың қалыптасуы. Эволюцияның анықталған 
түсініктері. Тіршіліктің эволюциялық түрлерін зерттеу əдістері. 

Эволюциялық биологияның пайда болуы. Эволюциялық процестердің 
табиғаты туралы түсініктердің дамуы. Ғаламшардағы тірі түрлердің 
эволюциясы туралы түсініктердің қалыптасуы. Эволюциялық биологиядағы 
негізгі түсініктер: ұйымдасу деңгейлері, фенотиптер жəне белгілер, 
бейімделгіштік жəне бейімделулер, мутациялық процес жəне өзгергіштік, 
популяция, түр жəне түрлердің қауымдастықтары, табиғи іріктелу, эволюция, 
эволюцияның дəлелдері, концепциялары жəне теориялары. Эволюцияның 
генетикалық теориялары. 

Тірі материяның эволюциясын геологиялық, палеонтологиялық, 
геохронологиялық, стратиграфиялық жəне басқа да əдістер арқылы зерттеу. 
Эволюциялық биологияның климаттық факторлармен байланысы. 
Геохронологиялық шкала. Эволюциялық процестерді нақтылы уақытта 
зерттеу: қазіргі жергілікті бейімделулер, vivo жəне vitro жағдайларындағы 
(табиғи жəне жасанды жағдайлардағы) жылдам эволюция, үй 
жануарларының жəне өсімдіктерінің эволюциясы, эволюциялық 
эксперименттер (популяциялардың еркін емес жағдайлардағы эволюциясы, 
жасанды іріктеу, эксперименттік түр түзілу). 

2 тақырып. Бейімделу процестерінің жалпы түсініктері, қоршаған орта 
жағдайларына бейімделу механизмдері. Түр түзілу. 

Бейімделу түрлері: морфологиялық, физиологиялық жəне жүріс-
тұрыстық. Бейімделудің осы түрлерінің сипаттамасы. Бейімделудің 
генетикалық негізі. Қоректену түріне бейімделу. Көбею генетикалық 
материалды беру процесі ретінде. Жеке-жеке орналасу эволюция 
механизмдерінің бірі ретінде.  

Түр түзілу. Түрді анықтау. Түр түзілу – жаңа түрлердің пайда болу 
процесі. Түр түзілу – бұл ескі түрлердің өзгеру жəне жаңа белгілердің 
жинақталуының нəтижесінде жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр түзілу 
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– жаңа түрлердің пайда болу процесі. Түр түзілу механизмдері. Түраралық 
үйлесімділіктің кедергісі туралы түсінік. Түр түзілу механизмдерін 
түсіндіретін теориялар. Зерттеліп отырған процестің ұзақ мерзімділігіне орай 
эмпирикалық тексерудің күрделілігі. микроэволюциялық деңгейдегі түр 
түзілу. Жасанды түр түзілу. 

3 тақырып. Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің эволюциясы. 
Өсімдіктер жəне жануарлар əлемінің эволюциясы.Тіршіліктің жер 

бетінде пайда болуы туралы түсінктер. Тіршіліктің жер бетінде пайда болу 
сатылары. Жер бетінде тіршілік пайда болуы туралы қазіргі 
теориялар.Алғашқы тірі организмдер. Құрлық өсімдіктерінің эволюциялық 
сатылары, олардың күрделенуілі. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің жəне 
жоғары балдырлардың дəуірі. Құрлықтық флора.Жабықтұқымды 
өсімдіктердің көбею мүшелерінің күрделенуі. Құрлық өсімдіктерінің негізгі 
бейімделу қасиеттері. Қазіргі флористикалық патшалықтар жəне олардың 
мінездемелері. 

Жануарлар əлемі эволюциясының негізгі ерекшеліктері. Көпклеткалық 
жəне ұлпалармен мүшелердің мамандандырылуы. Жануарлардың мінез-
құлық механизмдері. Қоршаған орта факторларының құбылыстарынан 
онтогенездің жанама тəуелсіздігі. Қатты қаңқаның пайда болуы.Жануарлар 
нерв жүйесінің прогрессивті дамуы. Адамның пайда болуы 

2 Тарау. Негізгі эволюциялық концепциялардың табиғи-ғылыми 
мазмұны жəне қазіргі эволюциялық көзқарастардың қайнар көздері 

4 тақырып. Табиғи сұрыптаудың жүру механизмі жəне керекті 
жағдайлар. Тұқым қуалаушылық жəне өзгергіштік туралы түсініктер. 

Табиғи іріктелудің сипаттамасы. Табиғи іріктелудің негізі –  кездейсоқ 
тұқым қуалаушылық өзгерістер (генотиптердің, мутациялардың 
рекомбинациясы жəне олардың комбинациялары). Жыныстық көбею бар 
болғандағы, мысалға, тұрақты кроссинговер бар болғандағы табиғи 
іріктелудің күрделенуі. Табиғи іріктелудің механизмдері – генотиптің 
дискреттік өзгерістері болып табылатын гендердегі мутациялар. Іріктеу 
түрлерін жіктеу. Қозғаушы іріктеудің сипаттамасы. Тұрақтандырушы іріктеп 
алу – табиғи іріктелудің осы кезде оның əрекеті орташа нормадан шеткі 
ауытқулары бар особьтарға қарсы, белгінің орташа білінуі бар особьтардың 
пайдасына бағытталған түрі (И. Шмальгаузен). Дизруптивті (үзіп тастайтын) 
іріктелу – табиғи іріктелудің осы кезде жағдайлар өзгергіштіктің екі немесе 
бірнеше варианттарына (бағыттарына) қолайлы жағдай жасайтын, бірақ 
белгінің аралық, ортаңғы күйіне қолайлы емес түрі. Жыныстық іріктелу – 
іріктелудің көбеюдегі табысқа бағыт-бағдар алған түрі. Оң жəне теріс 
іріктелу. Табиғи іріктелудің эволюциядағы ролі. 

Тұқымдық немесе генотиптік өзгергіштіктің сипаттамасы. 
Комбинативтік өзгергіштіктің сипаттамасы. Мутациялық өзгергіштіктің 
сипаттамасы (Г.де Фриз, 1901-1903 жж.). Мутация түрлері: гендік, 
хромосомалық жəне геномдық. Тұқым қуалаушылықтың түрлері. Пластидтік 
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тұқым қуалаушылық. Митохондриялық тұқым қуалаушылық. Адамның 
тұқым қуалаушылығын зерттеу əдістері. 

5 тақырып. Микроэволюция жəне макроэволюция. Мутациялар жəне 
гендердің көшірілуі, генетикалық дрейф туралы түсінік, оның өрбуінің 
шарттары, жағдайлары мен механизмдері.  

Терминнің шығуы. Микроэволюцияның сипаттамасы жəне 
механизмдері. Таңдамалы элиминация гипотезасы. Макроэволюциялық 
процестерді зерттеу əдіснамасы. Макроэволюцияның дəлелдері: 
салыстырмалы-анатомиялық, эмбриологиялық, палеонтологиялық, 
биохимиялық, биогеографиялық. 

Организмдер эволюциясы – организмнің тұқым қуалайтын белгілерінің 
өзгеруі. Генотип жəне фенотип туралы түсініктер. Мутациялар жəне 
генетикалық өзгергіштік. Ұшқыр генетикалық элементтер. Гендердің 
рекомбинациясы. Гендер ағындары немесе гендер аллельдерінің 
популяциялар арасында көшірілуі. Гендер дрейфі – гендер аллельдерінің 
жиілігінің организмдердің аман қалуы жəне көбеюі кезіндегі кездейсоқ 
процестермен байланысты, ұрпақтан ұрпаққа өзгеріп отыруы. Гендердің 
горизонталь көшірілу механизмі. Тұқым қуалаушылық заңдары (Г. Мендель, 
1900). 
         6 тақырып. Химиялық эволюция, молекулалардың пайда болуы. РНҚ 
əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда болуы.  

Химиялық эволюция немесе пребиотикалық эволюция теориясы, негізі 
жəне постулаттары. Химиялық эволюцияны зерттеу əдіснамасы. 
Абиогенездің сипаттамасы (С. Миллер, 1953). Химиялық эволюция 
гипотезалары:  А. Опарин (коацерваттар), Г. Юри жəне С. Миллер 
(симуляцияланатын ежелгі атмосферадағы қарапайым биомолекулалар),  С. 
Фокс (протеноидтардан микросфералар). Химиялық эволюцияның 
унификацияланған үлгісін жасап шығарудың күрделілігінің себептері. 

РНҚ əлемінің гипотезасы, ақуыз құрылымдарының пайда болуы. Т. Чек 
жəне С. Алтман – автокатализдік РНҚ-бөліну (1981). У. Гилберт – идею мира 
РНҚ (1986). РНҚ-ның абиогенді синтезі. Пре-РНҚ əлемдер. РНҚ 
молекулалары ансамбльдерінің эволюциясы. РНҚ əлемі нысандарының 
қасиеттері. Қазіргі əлемдегі РНҚ ролі.  

Молекулалардың күрделі қосылыстарының пребиотикалық синтезінің 
үш бірізді кезеңі. Биомолекулалардың пайда болуы жəне функциялары. 
Миллер-Юри эксперименті. Макромолекулалардың (ақуыздар жəне нуклеин 
қышқылдары). Ежелгі атмосфераның даму гипотезасы, оның алғашқы тірі 
организмдердің пайда болуындағы ролі. Өмірдің пайда болуы үшін судың 
маңызы. 

7 тақырып. Алғашқы эволюциялық ілімдер (Ж.-Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы, неоламаркизм, Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, 
неодарвинизм). 

Систематиканың (Дж. Рей, 1693 жəне К. Линней, 1735) жəне 
эмбриологияның (преформизм жəне эпигенез теориялары) жанды табиғат 
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идеяларының дамуындағы (XVII-XVIII ғасырлар) ролі. Ж.Б. Ламарктың 
эволюциялық теориясы (XIX ғ.) жəне неоламаркизм. Униформизм 
концепциясы арқылы апаттар теориясында (Ж. Кювье) органикалық əлем 
эволюциясы идеясының дамуы. Неокатастрофизм, жуффруизм, бруккизм 
теориялары. Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы жəне неодарвинизм. 

3 тарау. Эволюцияның қазіргі концепциялары жəне теориялар 
8 тақырып. Замануи эволюционизм.  
С.С. Четвериковтың теориясы – эволюциялық генетика негізі немесе 

жаңа гендердің рецессивтілігі туралы гипотеза (Р. Фишер, 1930). Жеке даму 
генетикасының құрылуы (Дж. Холдейн, 1932). Ф. Добржанскийдің 
жұмыстары бойынша эволюцияның синтетикалық теориясының қалыптаса 
бастауы (1937); «Эволюцияның оқшаулағыш механизмдері» туралы түсінік. 
Қазіргі генетиканың, экологияның жəне классикалық дарвинизмнің негізінде 
эволюцияның синтетикалық теориясының құрылуы (немесе қазіргі 
дарвинизм,  Дж. Хаксли, 1942). Эволюцияның синтетикалық теориясының 
негізгі ережелері.  

Үзілмелі тепе-теңдік теориясы (немесе кванттық эволюция теориясы) – 
жыныстық жолмен көбейетін жанды организмдердің секіріс тəріздес 
эволюциясы (Н. Элдридж, С. Гулд, 1972). Жаңа түрлердің түзілу кезеңі 
ретіндегі кладогенездің сипаттамасы. 

Бейтарап эволюция теориясындағы мутациялардың маңызды ролі (М. 
Кимура, 1968). Мутациялардың молекулалық деңгейде бекітілуінің тұрақты 
жылдамдығын бейтарап эволюция теориясымен үйлестіру. Бейтарап 
молекулалық эволюция теориясының оң жəне теріс жақтары. 

9 тақырып. Эволюцияның эпигенетикалық жəне экожүйелік 
теориялары. Антропогенез теориясы. 

Эпигенетиканың сипаттамасы (М. Шишкин, 1987; К. Уоддингтон, 
1970, 1975; У. Холл, 1983). Сыртқы жағдайларға тəуелсіз онтогенезбен 
жүзеге асырылатын тұқым қуалайтын морфоздардың пайда болуы. 
Эпигенетикалық теория – неодарвинизмнің баламасы. Экожүйелердің 
(биоценоздардың, биомдардың жəне биосфераның) эволюциясына 
негізделген экожүйелік эволюция теорияларының сипаттамасы. 
Эволюцияның экожүйелік теориясының ережелері. Осы теорияның негізгі 
постулаттары. Эволюцияның экожүйелік теориясының терминдері. 
Эволюция теорияларына оппозициялық көзқарас. 

Антропогенезді зерттеу əдістері. Антропогенезді зерттеу тарихы (К. 
Линней, 1735; Ж. Бюффон, 1766 жəне т.б.). Ч. Дарвиннің адамның шығуы 
туралы симиальды теориясы (1863). Антропогенездің еңбек теориясы (Ф. 
Энгельс, 1896). Приматтардың адамға дейін эволюциясы. Homo тұқымы. 
Homo sapiens түрі. Адамның болашақтағы эволюциясы (А.П. Быстров, 1957). 

 
Семинар сабақтарының үлгілік тақырыптарының тізімі 

1. Эволюция теориясындағы жалпы түсініктер, олардың дамуы жəне 
трансформациясы 
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2. Ғаламшардағы жанды материяның эволюциялық процестерін зерттеудің 
əртүрлі əдістерін талдау  
3. Биологияда катастрофизм мен креационизмнің табиғи-ғылыми мазмұны 
жəне олардың пайда болуы  
4. Орта Ғасыр биологиясында алғашқы эволюциялық теориялардың пайда 
болуы 
5. Эволюциялық биологиядағы прогресс жəне регресс түсініктері жəне 
механизмдері 
6.  Жерде өмірдің пайда болуы концепциялары 
 

МОӨЖ үлгілік тақырыптарының тізімі 
1 Орта ғасырлардағы биологиялық білімдер. Қайта Жаңғыру дəуірі. 
Анатомияның жəне физиологияның пайда болуы  
2 Биогенез жəне абиогенез теориясы  
3 Жаңа уақыт ғылымы. Дарвинизм көздері 
4 Табиғи іріктелу түрлері: қозғаушы, тұрақтандырушы, дизруптивті  
5 Түр ішіндегі жəне түраралық күрес  
6 Оқшаулау эволюциялық фактор ретінде 
7 Гендер дрейфі эволюцияның генетикалық факторы ретінде  
8 Түрлердің өзгергіштік түрлері 
9 Түрлердің тұқым қуалағыштық түрлері 
10 Табиғи іріктелу түрлері  
11 Неодарвинизм теориясының негізгі ережелері 
12 Неодарвинизмнен эволюцияның синтетикалық теориясына көшу үшін 
негіздемелер  
13 Эволюцияның синтетикалық теориясының негізгі ережелері 
14 Сальтоционизм эволюция теориясы ретінде 
15 Антропоцентристік ойлаудан биосфералық ойлауға 

 
МӨЖ үлгілік тізімі 

 
1. Эволюциялық биология дамуының тарихи очеркі 
2. Ежелгі антикалық əлемдегі эволюциялық биологияның жетістіктері  
3. Орта ғасырлардағы эволюциялық биологияның жетістіктері  
4. Даму жəне тұқым қуалаушылық 
5. Қоршаған орта факторларының тірі организмдерге əсері жəне оларға 
бейімделу механизмдері 
6. Өмір, оның жаратылысы жəне дамуы  
7. Өмірдің пайда болуы 
8. Тұрақтандырушы іріктеу теориясы  
9. Жеке даму эволюциясы  
10. Эволюциялық процестің жолдары мен заңдылықтары  
11. Организм жеке жəне тарихи дамудағы тұтас ретінде  
12. Эволюция қағидалары 
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13. Негізгі биологиялық концепциялар  
14. Эволюцияның экологиялық заңдылықтары 
15. Антропогенездің алғышарттары 

Ұсынылатын əдебиет тізімі 
 

Негізгі əдебиет: 
1. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М. 2004 
2. Грант В. Эволюционный процесс. М. 1991 
3. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М. 2001 
4. Кондрашов А.С. Введение в эволюционную биологию: курс лекций. М. 
2010  
5. Северцов А.С. Основы теории эволюции. М. 1987. 
6. Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего 
отбора. М. 1968 
7. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М. 
1983 
8. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М. 2006 
9. Қосымша əдебиет: 
10. Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток.  
1986 
11. Медавар П., Медавар Дж.  Наука о живом. Современные концепции в 
биологии. М. 1977 
12. Назаров В.И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. М. 
1991  
13. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М. 1968 
14. Руттен М. Происхождение жизни. М. 1973 
15. Рэфф А., Кармен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М. 1996 
16. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. М. 1982 
17. Тимофеев-Ресовский Н.В. Генетика, эволюция, значение методологии в 
естествознании. М. 2009  
18. Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии. М.1977 
19. Фокс С. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. М. 1975 
20. Шмальгаузен И.И. Стабилизирующий отбор и его место среди факторов 
эволюции. М. 1941 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Иманкулова С.К.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының кандидаты.  
Мыңбаева Б.Н.- Абай атындағы ҚазҰПУ жаратылыстану жəне география 
Институты ботаника жəне жалпы биология кафедрасының профессоры, 
биология ғылымдарының докторы. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Сарыбаев М.С.   –  PhD  докторы, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Рүстем К. М. – PhD  докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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ТҮСІНІК  ХАТ 
 «Шетелдік тарихнамадағы   жаңа  бағыттар» пəні XX  ғасырдағы шетел 

тарихнамасының қазіргі бағыттарының қалыптасу жəне даму үрдісі  
мəселесін қарастырады.  

Аталмыш пəн  жаңа тарихи ағымдар  мен  бағыттардың жəне  
мектептердің тарихын,  жаңа тарихи бағыттар қалыптастырған шетелдік  
тарихшылардың шығармашылық мұрасын, тарих ғылымының дамуындағы 
маңызды үдерістерді  қарастыруға  да арналады. 

Шетелдік тарихнамадағы   жаңа  бағыттарды  қарастыру  XX  ғасырдағы  
батыстық  тарих  ғылымының тарихын, оның аясында қалыптасқан «жаңа 
тарих ғылымы» ағымын, теориялық - методологиялық   тұжырымдарды жəне 
жекелеген ғалымдар мен тарихшылар  тобының, ұлттық тарихи мектептер   
зерттеулерінің мəні мен маңызын   түсінуге  мүмкіндік береді.   

«Шетелдік  тарихнамадағы  жаңа  бағыттар» оқу пəні 6М11400-Тарих 
оқу бағдарламасының «Кəсіби пəндер модуліне» (міндетті компонентке) 
кіреді жəне  1 курстың 1 семестрінде оқытылады. Аталған пəн 
магистранттарға  XX ғасырдағы  шетелдік тарихшылар  қалыптастырған 
тарихи  антропология, күнделікті тарих, психотарих, отбасы тарихы,  
гендерлік тарих, тарихи урбанистика жəне т.б. жаңа тарих ғылымы туралы  
мəліметтер береді деп күтіледі.  

Пəннің мақсаты:  XX  ғасырдағы  батыстық  тарих  ғылымының 
тарихы бойынша  білім беру,  шетелдік тарихнамадағы   қазіргі  бағыттардың   
даму барысын көрсету  жəне магистранттардың батыстық тарихнаманың 
дамуындағы  инновациялық  үдерістер  туралы  түсінігін, тарихи 
əдебиеттерді талдау қабілетін   қалыптастыру  көзделеді. 

Міндеттері: 
Шетелдік тарихнамадағы   жаңа  бағыттардың қалыптасу жəне даму  

  үрдісі тарихын оқыту;  
- Батыс Еуропа мен АҚШ-тың  XX  ғасырдағы  жетекші жаңашыл    
  тарихнамалық   бағыттарын қарастыру; 
- инновациялық  шетелдік тарихи  зерттеулермен танысу жəне жаңа   
  тарихи бағыт қалыптастырған  батыстық  ғалымдардың    еңбектеріне     
  талдау жасау; 
- батыстық тарихшы ғалымдар зерттеулерінің ресейлік  жəне отандық тарих  
  ғылымына əсерін қарастыру; 
- аталған мамандыққа магистранттарды  кəсіби даярлауға жəрдемдесу. 
Пəннің ББ құрылымындағы орны  
пререквизиттер: 
тарихнама; 
шетелдік  тарихнама;  
əлем тарихы; 
Қазақстан тарихының тарихнамасы; 

«Шетелдік тарихнамадағы   жаңа  бағыттар» пəнін меңгеруде  бұдан 
кейін жүргізілетін пəндерді игеруге қажетті негіз құрай отырып, олармен 
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байланысатын  жəне  магистранттардың  дүниетанымын кеңейтуге жəне 
алған білімін игеруге, сондай-ақ  педагогикалық тəжірибеден өтуге 
жəрдемдесетін постреквизиттері:  
тарих ғылымы жəне қазіргі заманғы теориялар; 
тарихи зерттеулердің əдістері; 
тарих ғылымынығ теориялық əдіснамалық мəселелері. 

Пəнді меңгеруге қойылатын талаптар: 
 Пəнді үйрену үрдісі   
нормативті-құқықтық, 
аналитикалық, 
болжам жасаушы, 
коммуникативтік, 
творчестволық, 
толеранттық, 
өзіндік  білім  алушылық  кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға жəне 
дамытуға бағытталған. 
Пəнді үйрену үрдісі   
əлеуметтік-педагогикалық, 
əлеуметтік-информациялық, 
əлеуметтік-құқықтық, 
əлеуметтік-экономикалық, 
табыс əкелушілік, 
басқарушылық  пəндік құзыреттіліктерін қалыптастыруға жəне дамытуға 
бағытталған. 
Пəнді үйрену барысында магистрант: 

- қазіргі заманғы тарих ғылымы мен  жалпыгуманитарлық білімдегі негізгі  
  əдістемелік мəселелерді,  
- шетелдік  тарихнаманың жаңа бағыттарының қалыптасуын,  
- шетелдік тарих ғылымындағы жаңа үдерістерді  білуі, 
- тарихнамалық деректерді  жан-жақты жəне сыни талдауды, 
- алынған білімді оқу, ғылыми-зерттеу үрдісінде қолдануды, 
- пəн бойынша сұрақтарға жүйелі жəне логикалық тұрғыдан жауап беруді, 
- əлеуметтік-саяси құбылыстарды жəне үрдістерді талдау үшін аған білімін   
  қолдана білуді  игеруі, 
- курс бойынша білімді, 
- аудиторияның алдына шығып сөйлеу дағдыларын,  
- тарихи материалдарды жинауды жəне талдау əдістерін,  
- аталған пəннің мəліметтік жəне   терминологиялық аппаратын, 
- ғылыми-зерттеу барысында шетелдік тарихнаманың қазіргі бағыттары 
бойынша алған білімдерін қолдану  дағдыларын меңгеруі  тиіс. 
 

ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
1 «Шетелдік тарихнамадағы жаңа  бағыттар» пəніне кіріспе  
2 Франциядағы «Жаңа тарих  ғылымы» 
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3 Американдық тарихнамадағы психотарих 
4 Американдық тарихнамадағы  сандық тарих 
5 Американдық тарихнамадағы ауызша  тарих 
6 Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих: отбасы тарихы 
7 Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих: гендерлік тарих 
8 Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих:  тарихи 
урбанистика 
9 Американдық тарихнамадағы  интеллектуалдық тарих 
10 Британдық тарихнамадағы əлеуметтік тарих 
11 Неміс тарихнамасындағы күнделікті өмір тарихы 
12 Итальян тарихнамасындағы микротарих 
 

ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 
1-тақырып. Кіріспе.  Пəннің мақсаты мен міндеттері. Батыстық тарих 

ғылымындағы жаңа бағыттардың пайда болуының алғышарттары. 
Презентизм (ағылшынша present - осы шақ) жəне релятивизм (лат. relatіvus - 
салыстырмалы) философиясының тарихшылар арасына  таралуы. 
Классикалық тарихилықтың дағдарысы. ХIХ ғасырдағы неміс тарихи 
мектебі, позитивизмнің тарихи мектебі, марксистік тарихи мектеп  жəне 
олардың  сынға  ұшырауы. Тарих ғылымын жаңарту жолындағы қозғалыс.  
Неміс философы О. Шпенглердің «Еуропаның күйреуі» еңбегінің тарихи 
ойға ықпалы. 

  ХХ ғасырдың екінші жартысында жаңа тарихи ғылыми ағымның 
қалыптасуы.  «Жаңа тарих  ғылымы» ұғымы.   Батыстағы ХХ ғасырдың 
екінші жартысындағы жаңашыл зерттеу  бағыттары мен ұлттық мектептер 
жəне олардың ұқсастығы мен ерекшеліктері. Тарихи антропология, 
психотарих, отбасы тарихы, күнделікті тарих, ауызша айтылған тарих,  
гендерлік тарих  жəне т.б. сипаты.  

Шетелдік тарихнамадағы  жаңа  бағыттар тарихының дерек көздері жəне 
зерттелу деңгейі.  Жаңа тарихи бағыттардың  Қазақстан тарихшыларының  
зерттеулеріне ықпалы: ізденістер мен нəтижелер.   

2-тақырып. Франциядағы «Жаңа тарих  ғылымы».  Француз 
тарихшыларының  дағдарыстан шығу жолын іздеуі. «Экономикалық жəне 
əлеуметтік тарихтың анналдары» (фр. Annales d’histoire économique et sociale) 
(Страсбург қаласы, 1929 -1938  жж.) жəне  «Əлеуметтік тарихтың 
анналдары» (фр. Annales d’histoire sociale) (1939 –1941, 1945) атты 
журналдың шығуы. «Анналдар» мектебінің  (фр. École des Annales) 
қалыптасуы.  Марк Блок пен Люсьен Февр –  Франциядағы «Жаңа тарих  
ғылымы» (фр. La Nouvelle Histoire) тарихи бағытының негізін салушылар.  
М.Блок –  жаңа зерттеулердің  ізашары.  М.Блоктың (1886 – 1944)  «Тарих 
мадақтау  немесе тарихшының кəсібі» еңбегінің тарихи маңызы. Жаңа 
бағыттың негізгі идеялары. Тарихты ғылым ретінде түсіну.  Тарихи уақыт. 
Өткен мен бүгіннің байланысын көрсетудің қажеттілігі. Қазіргіні өткеннің 
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көмегімен түсіну. Өткенді қазіргінің көмегімен түсіну. Тарихи бақылаулар. 
Сын. Сыни тəсіл. Тарихи талдау. Терминология.   

 Л.Феврдың тарихи методологияға қосқан үлесі. Люсьен Феврдің  (1878 
– 1956) «Тарих үшін күрес» еңбегі.  Тарих ғылымын гуманизациялау 
мақсатының қойылуы. Тарих жəне адам.  Адам жəне діл.  Адамның 
дүниетанымының ерекшелігі  мəселесі. Өркениетті тұтас жүйе ретінде 
қарастыру.  Пəнаралық ұстаным.  

 «Анналдардың»  екінші буыны. Француз тарихнамасындағы 
«Анналдар» мектебінің «салтанатты шеруі» (1950 – 1960 жж.). «Анналдар. 
Экономика. Қоғам.  Өркениет» (фр. «Annales. Economies. Sociétés. 
Civilisations» ) (1946–1993) журналы  жəне гуманитарлық ғылымдарды 
топтастыру идеясы.  Ғылыми-зерттеу орталықтары тармақтарының пайда 
болуы. Зерттеу арнасының  ұлғаюы.  «Анналдардың»  екінші буыны  
өкілдері: Фернан Бродель,  Эрнест Лабрус, Пьер Губер, Жорж Дюби, Пьер 
Шоню, Робер Мандру.       

  Ф. Бродельдің (1902 – 1985) ғылыми ізденістері. «Жерорта теңізі жəне 
ІІ Филипп тұсындағы жерортатеңіздік əлем» (1949), «Материалдық өркениет, 
экономика жəне капитализм» (1967) атты еңбектері жəне жаһандық тарих 
тұжырымдамасы. Əлеуметтік уақытың екі түрін  – қысқа жəне ұзақ – 
анықтауы. «Ұзақ қашықтық уақыты» (фр. longue durée – ұзақ уақыт) 
категориясын енгізуі.  

1970-1980 жж. «Анналдар»   мектебінің үшінші буынының қалыптасуы. 
1960-1970 жж.  француз қоғамындағы өзгерістер жəне  «Анналдар» мектебі 
өкілдерінің  ғылыми көзқарастары. «Анналдар»   мектебінің үшінші буыны 
өкілдері: Эммануэль Ле Руа Ладюри, Марк Ферро,  Жак Ле Гофф,  Пьер 
Нора, Филипп Арьес жəне т.б. Олардың теориясы, зерттеу нысаны  жəне  
əдістері.  Құрылымдылық (Структурализм). Семиотика.  Француздық 
«сериалы» тарих. Пьер Шонюдің «сериялы» тарихы.  Э. Ле Руа Ладюридің 
«адамдарсыз тарихтан» «этнографиялық романға» дейін тұжырымдамасы. 

Франциядағы діл тарихы жəне тарихи антропология.  Діл ұғымы.  
Кездейсоқтық (казус) ұғымы. Тарихи антропология ұғымы.  Тарихи білімнің  
шынайылығын тексеру мəселесі.  Тарихи антропология саласындағы 
француздық ғалымдар:  Ф. Арьес, М.Вовелль, П.Шоню,  Э. Ле Руа Ладюри,  
Ф.Лебрен, Ж.Шиффоло, Ж.Делюмо жəне т.б. 

Анналдар мектебінің сабақтастығы. «Анналдар. Тарих. Əлеуметтік 
ғылымдар» (фр. Annales. Histoire, Sciences sociales (ou Annales HSS) журналы 
(1994 жылдан бері шығады). Француздық діл тарихының ресейлік тарих 
ғылымының дамуына əсері. 1970-1980 жж. Ресей ғылым академиясының 
ғалымдарының  зерттеулері.  А.Я.Гуревичтің «Ортағасырлық мəдениет 
категориялары» (1972), Ю.Л.Бессмертныйдың «Орта ғасырдағы өмір мен 
өлім» (1992) еңбектері жəне т.б. 

3-тақырып. Американдық тарихнамадағы психотарих.  Психотарих 
ұғымы. Австралиялық ғалым Зигмунд Фрейд (1856 – 1939) жəне оның 
идеяларының  Америкадағы тарих ғылымына  əсері. Неофрейдизм. ХХ 
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ғасырдың екінші жартысында американдық тарихнамада жаңашыл бағыттың 
– психотарихтың пайда болуы.  Американдық психотарихшылар:  
П.Левенберг, Б.Мэзлиш, П.Монако, Л.Демоз, Э.Фромм,  Э.Эриксон жəне т.б.  

Э.Фромның  (1900 – 1980) авторитарлық тұлға жəне  əлеуметтік  мінез 
теориясы. Тоталитаризм, əлеуметтік мінез, авторитарлық мінез ұғымдарына 
Э.Фромның берген түсініктемесі. Э.Эриксонның бірегейлік тұжырымдамасы 
жəне адамның өмір бойғы дамуы кезеңдерінің  кестесін ұсынуы. 

4-тақырып. Американдық тарихнамадағы  сандық тарих.  
Клиометрия (грек. клио - тарих, метрио - өлшеу), квантативті немесе сандық 
тарих  ұғымы. 1950 – 1960  жылдары тарих ғылымында электронды 
есептегіш техниканы қолдану бағыты. Американдық тарихнамадағы  
клиометрия жəне оның жалпы сипаты мен теориялық негіздері.  1957 жылғы 
американдықтардың табысы мен  əл- ауқатын зерттеуге арналған 
конференция жəне жаңа экономикалық тарих бағытының жария болуы. АҚШ 
- тағы «квантативтік  мектептердің» өкілдері: С.Кузнец (негізін салушы), 
Д.Норт, С.Энгерман, Р.Фогель.  

Тарихтың сандық сипаты. Р.Фогельдің экономикалық тарих бойынша 
зерттеулері. Р.Фогельдің  «Тынықмұхиттық темір жол» (1960),  «Темір 
жолдар жəне Американың экономикалық өсуі» (1964) еңбектері жəне тарихта 
сандық  əдісті пайлану тəсілдері. Контент – талдау (ағылшын. contents – 
мазмұн)  ұғымы. Контент-талдау клиометрияның бір бағыты ретінде. 
Американдық тарихшы Р.Мерриттің «Американдық ұлтшылдықтың тууы: 
квантативтік ұстаным» (1968) атты еңбегі жəне контент-талдауды қолдану 
тəжірибесі.  

Клиосаясаттану бағыты. Клиосаясаттану жаңа саяси тарихтың бөлімі 
ретінде. Дж. Г.Силон. М. Хаммарберг. 

 Тарихи демографияда математикалық-статистикалық əдісті қолдану. 
Э.Д. Коулдың «Еуропада Француз революциясынан Екінші дүниежүзілік 
соғысқа дейінгі кезеңде табиғи өсімнің төмендеуі» (1979) атты еңбегі. 

 Клиометрияның АҚШ- тан тысқары жерлерге таралуы. Францияда 
демографиялық тарихты, Ұлыбританияда тарихи демография мен əлеуметтік 
тарихты, неміс тарихнамасында бұқаралық құбылыстарды зерттеуде сандық 
əдісті пайдалану. Ресейлік ғалымдардың математикалық əдісті тарихи 
зерттеулерге қолдануы. 1970-1980 жж. аралығында И.Д. Ковальченконың 
сандық тарихпен айналысуы. Л.И.Бородкиннің тарихи информатика 
бағытындағы еңбектері.  

Фогель мен Д.Норттың экономикалық тарихты зерттеуде  жаңа 
ұстанымдарды дамытқаны үшін 1993 жылы Нобель сыйлығын алуы. 

5-тақырып. Американдық тарихнамадағы  ауызша  тарих.  Ауызша 
тарих ұғымы, əдістері, ерекшелігі.  АҚШ-та ауызша тарихтың қалыптасуы. 
Журналист Джо Гулдің (1889 – 1957)  «Біздің заманымыздың ауызша 
тарихы» еңбегінің танымалдығы. 1948  жылы Колумбия университетінде  
ауызша тарих орталығының ашылуы. 1967 жылы АҚШ-та ауызша тарих 
Ассоциациямының құрылуы. Ауызша тарихтың шетелдерде таралуы. 



270 

 

Ағылшын тарихшысы  Пол Томпсонның  «Өткеннің дауысы: ауызша тарих»  
(ағылшын. The Voice of the Past: Oral History; 1977, 3-ші басылымы 2000) 
еңбегінің ауызша тарих əдістерін дамыту мен насихаттаудағы рөлі. Ауызша 
тарихтың Ресейде қалыптасуы. А. В. Драбкиннің интернет-жобасы. 
Қазақстандағы ауызша тарих. 

6-тақырып. Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих: 
отбасы тарихы.  АҚШ-та 1960-1970 жж. əлеуметтік ғылымдардың дамуы. 
Американдық «жаңа əлеуметтік тарихтың» ерекшеліктері. «Отбасы тарихы» 
түсінігі жəне оның сипаты. Пенсильван университетінің профессоры Майкл 
Б. Катцтің американдық кедей отбасының (ақ нəсілді Сэлливандар əулетінің) 
тарихын зерттеуі жəне олардың адами қасиеттерін жоғары бағалауы. Қара 
нəсілді отбасының тарихын  Нью Йорк қалалық университетінің профессоры  
Герберт Гатманның (1929-1988) зерттеуі. Афроамерикандық отбасы тарихын 
зерттеуге Л.Литвак, С.Линд, Э.Фонер, Ю.Дженовезе, Г.Лернер жəне т.б. 
қосқан үлесі. «Қара американдық», «афроамерикандық» термині.  Қара 
американдықтардың американдық қоғамның лайықты бөлігін құрайтыны 
жөніндегі қоғамдық пікірдің қалыптасуында отбасы тарихының  алар орны. 

7-тақырып. Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих: 
гендерлік тарих.  Гендер ұғымы. Феминистік қозғалыстар. 1960 – 1970 жж. 
феминизмнің екінші толқыны жəне «Əйелдер тарихының» жаңа пəнаралық 
ғылыми бағыт ретінде қалыптасуы.    Л.Гордон - «əйелдер тарихын» 
зерттеуші. Тарихи феминологияға арналған Н.З.Дэвистің еңбектері. Зерттеу 
тақырыптарының кеңеюі. Əйгілі əйелдердің биографиясы, əйелдердің өндіріс 
пен үй шаруашылығындағы қызметі, əйелдер институты, ассоциациясы, 
мектептері жəне т.б. зерттеу нысанына айналуы. 1980 жылдары гендерлік 
тарих ұғымының пайда болуы. Гендер ұғымы. Гендерлік тарихтың əлемдік 
тарихнамадағы орны. 

8-тақырып. Американдық тарихнамадағы жаңа əлеуметтік тарих: 
тарихи урбанистика. Демография, социология, экономика, тарихи 
география жəне т.б. пəндердің тоғысуы жағдайында «жаңа əлеуметтік тарих»  
- тарихи урбанистиканың пайда болуы.  Қалалардың жаңа тарихын 
С.Тернстрдың  зерттеуі жəне ғылыми тұжырымдары.  Т.Хершберг  жəне  
оның  Филадельфия қаласының  əлеуметтік тарихын  зерттеуі.  
Иммигранттар өмірінің зерттелуі. «Қалалардың жаңа тарихындағы» танымал 
тақырыптар: қалалардың  бай, кедей жəне гетто аудандары тарихы,  
қалалардағы  қылмыс  жəне т.б.  Эгалитаризм американдық «жаңа əлеуметтік 
тарихтың» идеялық негізі ретінде. Жаңа бағыттың американдық қоғамдағы 
демократиялық сананың жаңаруына əсері 

9-тақырып. Американдық тарихнамадағы  интеллектуалдық тарих.  
Интеллектуалдық тарихтың сипаты. Интеллектуалдық тарихтың бастау 
көздері. Американдық  тарихшы жəне философ Артур 
Лавджойдың    интеллектуалдық  тарихқа  арналған «Тұрмыстың ұлы 
сабақтастығы»  еңбегі.  Қазіргі кездегі интеллектуалдық тарих 
методологиясының ерекшеліктері. Интеллектуалдық тарихтың тарихнамасы.  
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10-тақырып. Британдық тарихнамадағы əлеуметтік тарих.   
Ұлыбританияда «жаңа тарих ғылымының» қалыптасуының алғышарттары.  
Дж.М. Травельянның «Англияның əлеуметтік тарихы» еңбегі (1944). 1960  
жылдардағы методологиялық  пікірталастар. Э.Карр  (1892- 1982)  жəне оның 
«Тарих деген не?» атты дəрістері.  Тарихтың жаңа ұстанымдары  туралы  
пікірталастардың  «Паст  энд  презент» (ағылшын. «Past and Present» - өткен 
жəне осы шақ)   журналында жалғасуы.  Дж. Пламбтың тұжырымдары.  
Тарих ғылымының мəселелерін талқылаған  симпозиум (1966 ).    

1960-1970 жж. «жаңа əлеуметтік тарихтың» қалыптасуы.                        Э. 
Томпсонның  (1924- 1993) «Ағылшын жұмысшы табының қалыптасуы» атты 
кітабы `(1963). Жаңа бағыттың пайда болуы. «Жаңа тарих ғылымының» 
өкілдері: Э.Карр,  Дж.Барраклоу,  Дж.Пламб,  С.Поллард, Э.Томпсон, 
К.Хилл, Э.Хобсбаум,  Дж.Рюде жəне т.б.  Англиядағы «жаңа тарих 
ғылымының» ерекшеліктері.   Əлеуметтік тарихқа бұқаралық сипат беруге 
ұмтылыс. Демографиялық тарихпен  айналысатын зерттеушілердің 
Кембридж  тобының қызметі.  П.Ласлет жəне оның «Ағылшын тарихи 
демографиясына кіріспе» атты еңбегі (1966). Оксфорда «тарих 
шеберханаларының» пайда болуы (1967).  «Тарихи  шеберхана  
журналының» 1975 жылдан шыға бастауы.  Əлеуметтік тарих 
орталықтарының құрылуы. Э.Томпсонның еңбектері. У. Ростоудың 
экономикалық өсу кезеңінің тұжырымдамасы.  1980 – 1990 жж. британдық  
«əлеуметтік тарих».  Халық мəдениетін зерттеу. А. Макфарлейн, П. Берк, 
К.Томас, Э.П. Томпсон жəне т.б.  

Британдық тарихнамадағы «жаңа жергілікті тарих» жəне оны 
зерттеушілер. Ч.Ф.Адамс, К.Райтсон. жəне т.б. 

11-тақырып. Неміс тарихнамсындағы күнделікті өмір тарихы. 
Күнделікті өмір тарихы  (немісше  Alltagsgeschichte)  ұғымы.  ХХ ғасырдың 
екінші жартысында  Германиядағы тарих ғылымында жаңа бағыттың  пайда 
болуы. Неміс тарихшылары Альф  Людтке жəне Ханс Медик жаңа бағыттың 
негізін салушылар. Күнделікті өмір тарихының тарих ғылымының жаңа 
бағыты ретінде қалыптасуы жəне зерттеу нысаны мен  əдістері.   Луц  
Нитхаммердің Рур облысындағы еңбекшілердің күнделікті өмірін жəне 
əлеуметтік мəдениетін зерттеуі.  Зерттеуші М.Клаус жəне  фашистік 
диктатура  кезіндегі əйелдердің «күнделікті тарихы».  Күнделікті өмір 
тарихының  1980  жылдың соңына қарай  Германияда тарих ғылымының 
құрамдас бөлігі ретінде мойындалуы.  

Күнделікті өмір тарихының өзге елдерде көрініс беруі. Күнделікті өмірді 
зерттеудің  француздық тарихнамасы: А.Лефевр жəне   оның  «Күнделікті 
өмірдің сыны» жəне «Қазіргі əлемдегі күнделікті  тұрмыс» атты еңбектері.  
Ресейдегі күнделікті өмір тарихының  жаңа ғылыми бағыт ретінде 
қалыптасуы жəне дамуы. Ресейдегі күнделікті өмір тарихының  тарихнамасы.  
Е.И.Кукушкина, В.А.Лекторский, И.Т.Касавина, В.Г.Федорова, 
Ю.Л.Бессмертный, А.Я.Гуревич  жəне т.б. зерттеулері. «Одиссей» альманахы 
жəне  «Казус» журналы. «Жеке өмір тарихы бойынша» жинақтар.  Ресейдегі 
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күнделікті өмір тарихын зерттеуші шетелдік ғалымдар. Ш.Фицпатрик жəне 
оның «Сталиндык шаруалар. Кеңестік Ресейдің XIX ғ. 30-шы жылдарындағы 
əлеуметтік тарихы: деревня», «Күнделікті сталинизм. Кеңестік Ресейдің XIX 
ғ. 30-шы жылдарындағы əлеуметтік тарихы: қала» атты   еңбектері. 
Қазақстандағы күнделікті өмір тарихының зерттелінуі. 

12-тақырып. Итальян тарихнамасындағы микротарих. Микротарих 
ұғымы. 1970 ж. итальяндық микротарихтың қалыптасуы. Микротарихшылар  
Дж.Леви, К.Гинзберг, К.Пони, Э.Гренди.  Биографиялық зерттеулердегі 
мəселелердің жəне əдістеменің жаңаруы.  Дж. Левидің бағдарламалық  
мақалалары.  «Квадерни сторичи» (итальян. Quaderni Storici – тарихи 
дəптерлер) атты журналдың шығуы.  «Микротарих» (Microstorie) кітаптар 
сериясы. 

Кішігірім тарихи объектілерді таңдауға,  «жол  жиегіндегі»  топтарға 
деген қызығушылық. Э. Грендидің « ерекше қалыпты» тұжырымы».              
К. Гинзбургтің  «Ірімшік жəне құрттар» (1976) еңбегі.  Итальяндық 
микротарихтың көрнекті өкілі Дж. Леви жəне оның  кішігірім деревняның 
елужылдық тарихын зерттеуі. С.Черуттидің зерттеулері.  

Италиядағы күнделікті тарихтың тарихнамасы.  Итальян 
тарихшыларының еңбектеріндегі микротарихтың алатын орны. 

 
Семинар (лабораторялық) сабақтары   тақырыптарының үлгілік тізімі: 
1 Шетелдік тарихнаманың қазіргі бағыттары тарихының дерек көздері жəне 
тарихнамасы. 
2 Франциядағы «Анналдар» мектебі    
3 Франциядағы діл тарихы жəне тарихи антропология 
4 Америкадағы неофрейдизм жəне психотарих: қалыптасуы жəне даму 
барысы 
5 Сандық тарихтың  тарихнамасы 
6 Ауызша тарихтың тарихнамасы 
7 Отбасы тарихы: тарихнамасы 
8 Гендерлік тарих: тарихнамасы 
9 Тарихи урбанистика: тарихнамасы 
10 Ұлыбританиядағы «жаңа тарих ғылымының» тарихнамасы 
11 Германиядағы күнделікті өмір тарихының  тарихнамасы 
12 Шетелдік тарихшылардың еңбектеріндегі Ресейдің күнделікті өмірі 
(Ш.Фицпатрик, С.Коткин, К.Келли, С.Бойм, Л.Виола, Т.Вихавайнен, К.Кухер 
жəне т.б.). 
13 Ресейлік зерттеушілер еңбектеріндегі күнделікті өмір тарихы 
14 Итальяндық микротарихшы ғалымдар 

  
Студенттердің оқытушы жетекшілігімен  

өзіндік жұмысының  тақырыптарының үлгілік тізімі 
1 Шетелдік тарихнаманың қазіргі бағыттарының қалыптасуының 
алғышарттары 
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2 М.Блок, Л.Феврдің  шығармашылығы 
3 Э.Фромның  (1900-1980) авторитарлық тұлға жəне  əлеуметтік  мінез 
теориясы  
4 Контент-талдау сандық тарихтың бір тəсілі 
5 Ауызша тарих: зерттеу əдістері 
6 Афроамерикандық отбасы тарихын зерттеуге Л.Литвак, С.Линд, Э.Фонер, 
Ю.Дженовезе, Г.Лернер жəне т.б. қосқан үлесі 
7 Л.Гордон - «əйелдер тарихын» зерттеуші  
8 Т.Хершберг зерттеулеріндегі    қаланың əлеуметтік тарихы мəселесі 
9 П.Ласлет жəне оның «Ағылшын тарихи демографиясына кіріспе» атты 
еңбегі (1966). 
10 А. Лавджойдың  «Тұрмыстың ұлы сабақтастығы» атты еңбегіндегі 
интеллектуалдық тарих 
11 Ш.Фицпатриктің  еңбектеріндегі Ресейдің күнделікті өмірі  тарихы 
12 Итальяндық зерттеуші Д.Леви еңбектеріндегі микротарих 
 
Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптарының үлгілік тізімі 

1 Француз тарихнамасындағы  «Анналдар» мектебі өкілдерінің орны  
2 Фернан Бродельдің еңбектеріндегі жаһандық тарих мəселесі 
3 Психотарихтың тарихнамасы 
4 Роберт Фогель шығармашылығы  жəне сандық тарих  
5 Ағылшын тарихшысы  Пол Томпсонның  «Өткеннің дауысы: ауызша 
тарих»  (ағылшын. The Voice of the Past: Oral History; 1977, 3-ші басылымы 
2000) еңбегінің ауызша тарих əдістерін дамыту мен насихаттаудағы рөлі 
6 М. Катцтің еңбектеріндегі отбасы тарихы  
7 Тарихи феминологияға арналған Н.З.Дэвистің еңбектері  
8 С.Тернстрдың  зерттеулеріндегі қалалардың жаңа тарихы 
9 Демографиялық тарихпен  айналысатын зерттеушілердің Кембридж  
тобының қызметі  
10 Күнделікті өмірді зерттеудің  француздық тарихнамасы: А.Лефевр жəне   
оның  «Күнделікті өмірдің сыны» жəне «Қазіргі əлемдегі күнделікті  тұрмыс» 
атты еңбектері  
11 Неміс тарихшылары Альф  Людтке жəне Ханс Медик жаңа бағыттың 
негізін салушылар 
12 К.Гинзбургтің  «Ірімшік жəне құрттар» (1976) еңбегіндегі микротарих 
 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

Негізгі 
Зайцева Т.И. Зарубежная историография: Историческая наука в ХХ – начале 
ХХI века: Учебное пособие.  –  Томск, 2007. 
Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. –  
Вып. 3. Историографическая революция.  –  Томск, 2008. 
Репина Л.П.  История исторического знания. – М., 2004. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Сутеева Х.А.-т.ғ.д., профессор,  Абай атындағы  ҚазҰПУ 
Иембекова М.О.- т.ғ.к., «Нархоз университетінің» доценті 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
Бүгінде Интернет ғаламторының қарқынды дамуы жаңа ақпараттық 

мəдениет қалыптастырды. Тарих ғылымы да  жаңа ақпараттық құралдарды 
игеру жолына түсті. Бұл өзгерістер тарихты зерттеу əдістеріне жəне білімді 
ақпараттандыруға түбегейлі əсер етті.  

Ғаламторға қосылған тарихшы-зерттеушілер санының көбеюіне 
байланысты тарихи мəліметтер қорын жасау жəне жүйелеу (каталогтау) 
қажеттігі өсті. Европа, АҚШ, Ресей тарихшыларының кəсіби 
қауымдастықтары ғылыми мазмұндағы жəне  білім беру мақсатындағы 
электрондық қорлар  жасаумен айналысуда. Бұл тарихи зерттеулер жүргізуде 
жəне білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану үшін жаңа 
көкжиектер ашып бергені сөзсіз. Ғылым мен білімнің осындай ақпараттану 
заманында, ғаламдық ақпараттық-коммуникациялық кеңістіктің қалыптасуы 
ғалым-педагогтарға ерекше талаптар қойып отыр. Бұл талаптарға сай келгісі 
келген маманның информатиканың тек базалық курсын меңгерумен шектеле 
алмасы анық.    

«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегіақпараттық технологиялар» 
пəнінің мақсатымагистранттарда өзініңғылыми-зерттеу жəне білім беру 
қызметінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың құзыреттілік 
жүйесін қалыптастыру болып табылады. Аталмыш пəн бағдарламасы 
ақпараттық технологияларды ғылым мен білімде қолданудың қол жеткен 
жетістіктерімен таныстыра отырып, оны тарихи зерттеулер мен тарих білімін 
беруде практикалық қолдану жағын қарастырады.   

Сол себепті пəннің негізгі міндеттерін біз мыналардан көреміз:  
- болашақ оқытушы-педагог əрі зерттеушінің жалпы ақпараттық білімі 

мен ақпараттық мəдениетін тереңдету;  
- ғылыми мəліметтерді іздеудің,талдаудың жəне жүйелеудің 

ақпараттық-компьютерлік технологияларын игерту;   
- электронды ғылыми жарияланымдар мен тұсау кесерлер əзірлеудің 

қазіргі заманғы əдістерін меңгерту;  
- жаңа ақпараттық технологиялар негізінде білім бағдарламаларын 

жаңартудың технологияларын игерту;  
- білім берудің қазіргі электрондық құралдарын пайдалануды меңгерту 

жəне сонымен бірге электрондық оқу-əдістемелік кешендер жасау  жолдарын 
үйрету;   

- тарихшы-зерттеуші жəне тарихшы-педагогтың күнделікті кəсіби 
қызметінде  интернет қорларын қолданудың практикалық шеберлігін 
қалыптастыру.  

Білім бағдарламасы құрылымында пəннің алатын орны:  
«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегі ақпараттық 

технологиялар»пəнін меңгеру үшін, магистранттар  «Мамандыққа кіріспе», 
«Информатика», «Тарихи  информатика», «Деректану», «Тарихнама» 
пəндерін оқу барысында жинақтаған білімін, біліктілігін пайдаланады. 
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«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегі ақпараттық 
технологиялар»пəнін меңгеру вариативті бөлімдегі пəндерді, олардың 
қатарында «Тарих ғылымының əдіснамасы жəне əдістері», «Қазіргі тарих 
ғылымындағы пəнаралық əдістер мен бағыттар», «Тарих білімінің қазіргі 
мəселелері» пəндерін жалғастырып оқу үшін жəне педагогикалық 
практиканы өту үшін негіз болады.  

Пəнді меңгеру нəтижелеріне қойылатын талаптар: 
Бұл пəнді меңгеру  мынадай кəсіби құзыреттіліктің қалыптасуына жəне 

дамуына бағытталған:  
- жаңа жағдайларға бейімделуге, өзінің кəсіби қызметінің ғылыми жəне 

ғылыми-өндірістік бейінін өзгертуге, қызметінің əлеуметтік-мəдени жəне 
əлеуметтік талаптарын өзгертуге, жинаған тəжірибесін қайта бағалаудан 
өткізуге қабілетті; 

- қазіргі пəнаралық байланыстар негізінде ғылыми зерттеу нəтижелерін 
сараптауға жəне қорытуға қабілетті. 

Бұл пəнді меңгеру  мынадай пəндік құзыреттіліктің қалыптасуына жəне 
дамуына бағытталған:  

- танымдық жəне кəсіби қызметінде информатика негіздері бойынша 
базалық білімін, сонымен қатар оқытудың қазіргі техникалық құралдарын 
жəне ақпараттық-компьютерлік оқу технологиясын қолдануға қабілетті; 

 - қазіргі зерттеу əдістерін жəне əдістемесін қолдануға қабілетті; 
- интернет желісінде ақпаратты іздеу əдістерін тиімді пайдаланады, ҚР 

жəне əлемдік жетекші кітапханалардың электрондық каталогтарымен жұмыс 
істей біледі,  сонымен қатар ҚР жəне шет ел мұрағаттарыныңинтернет-
қорларын пайдаланады; 

Аталмыш пəнді оқу барысында магистрант: 
- білімді ақпараттандырудың негізгі бағыттарын жəне білімді 

ақпараттандырудың қазіргі құралдарын білуі тиіс;  
- тарихи зерттеулерде жəне білім беруде  ақпараттық-компьютерлік 

технологияларды қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінігі болуы керек;  
- электрондық (сонымен қатар мультимедиалық) материалдарды 

қолдану арқылы оқыту əдісін білуі тиіс; 
- өзінің кəсіби қызметіне қажетті ақпараттық-білім беру қорларына 

іздеу жүргізу жəне Интернет-сілтеменің қысқаша мазмұндық топтамасын 
жасауды меңгеруі керек; 

- оқу үдерісінде оқу-əдістемелік жəне ақпараттық кешендерді жасай 
білуі жəне қолдана алуы қажет; 

- компьютерлік тестілеу жүргізу үшін тест тапсырмаларын жасай білуі 
керек; 

- практикалық сабақтарды өткізу  үшін Интернет желісіндегі 
сабақтарды  (оқу материалын оқу, семинарлар, практикумдар, тестілеу жəне 
т.б.) ұйымдастыру нысандарын қоса пайдалана білуі тиіс;  

- Power Point арқылы оқу материалының тақырыптары бойынша 
электрондық тұсау кесерлер жасай біледі. 
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Пəннің мазмұны 

Тақырып 1. Тарих ғылымы мен біліміне ақпараттандырудың 
тигізген əсері. 

Қоғам өміріне жəне  ғылымға ақпараттықжəне математикалық 
əдістердің жаппай енуі. АҚШ-тағы жаңа экономикалық тарих жəне 1960-шы 
жылдары клиометриканың пайда болуы. Қазақстандағы клиометрика. 1960-
1970-ші жылдардағы КСРО-дағы сандық (квантитативті) тарих. Тарихи 
информатиканың сандық тарихтан бөлініп шығуы жəне оның негізгі 
кезеңдері. Тарихи информатиканың тарих ғылымында алатын орны. «History 
and Computing» (AHC) халықаралық қауымдастығының құрылуы.  

Қазіргі тарих ғылымындағы жəне біліміндегі«ақпараттық 
технологиялар», «компьютерлік технологиялар» ұғымдарының арақатынасы. 
Ақпараттық технологиялар негізіндегі тарихты зерттеудің жəне оқытудың 
əдістерін жасау.Жаңа технологиялар негізінде тарихнамадағы жаңа бағыттар 
мен ғылыми мектептердің пайда болуы: шетелдік жəне отандық тəжірибелер 
мен ізденістер.Қазақстандық зерттеушілер еңбектеріндегі  тарихи танымның 
сандық əдістері, тарихи информатика əдістері.  Тарихи зерттеулерде 
ақпараттық технологияларды пайдалану қайшылықтарының методологиялық 
мəселелері.  

Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы үрдістері жəне 
болашағы. 

Тақырып 2. Қазіргі ақпараттық технологиялардың 
негізгіаппараттық жəне бағдарламалық құралдары. 

Компьютерлік жүйелерді аппараттық қамтамасыз ету. Компьютерлік 
жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету. Жалпы жəне арнайы мақсаттағы 
қолданбалы бағдарламалар. Мəтіндік жəне графикалық өңдеу, кестелік жəне 
математикалық өңдеу міндеттерін шешудің қазіргі технологияларының 
ерекшеліктері. Тарих ресурстарын жинақтау жəне сақтау, өңдеу жəне талдау 
жолдары мен құралдары, ақпаратты қорғау. Қазақстан Республикасында 
электрондық ресурстарды заңды пайдалану туралы негізгі заң құжаттары.  

Тақырып 3. Педагогикалық информатика: қалыптасуы жəне 
барысы. 

Педагогикалық информатиканың қысқаша сипаттамасы.  
Педагогикалық информатика пəнаралық жəне ғылыми пəн ретінде. 
Педагогикалық информатиканыңнегізгі бағыттары. Компьютерлік 
сауаттылық, білімді ақпараттандыруды қамтамасыз ету, оқытудың жаңа 
компьютерлік технологиялары негізіндегі тұлғаға бағытталған білім беру.  

Ақпараттық технологияны білім жүйесіне қолданудың алуандығы. 
Білім берудің оқытуда жəне тəрбиелеуде компьютерді жəне ақпараттық 
технологияны пайдалануға негізделген интеграциялық үдерістері.  

Тема 4.Мəліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиясы. 
Электронды мəтін: жасау, сақтау, іздеу, талдау. Мəтінге қатысты 

негізгіоперациялар: енгізу, редакциялау, форматтау, ресімдеу, басып шығару. 
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Қателерді тексеру. Құжат мəтініне формулалар мен графикалық объектілерді 
енгізу. Енгізілген графикалық материалдарды редакциялау. Word құралдары 
көмегімен сурет салу. Ғылыми жарияланымды дайындау. Электронды мəтін 
тарихты зерттеудің жаңа ақпараттық қоры ретінде.  

Электронды кестелер: жұмыс істеудің негізгі ұстанымдары. Бағыттау 
əдістері, мəліметтер мен формулаларды енгізу. Диаграмма, график жасау. 
Кестені форматтау жəне ресімдеу. Мəліметтерді талдау жəне математикалық-
статистикалық сараптау. 

Тема 5.Тарих зерттеулеріндегі ақпараттық жүйелер. 
Ақпараттық жүйе (АЖ) түсінігі. Құжаттық жəне фактографикалық 

ақпараттық жүйелер. АЖ қабілеттілігі циклі түсінігі. АЖ жобалаудың 
технологиялары жəне стандарттары. АЖ жобалау кезеңдері. АЖ 
индустриалды жобалаудың əдістері.  АЖ жобалауды басқару.  

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер. Тарих білімін берудегі 
интеллектуалдық жүйелердің маңызы. Сараптамалық жүйе түсінігі. 
Сараптамалық жүйелерде білімді көрсетудің əдістері жəне модельдері.  
Ақпараттық жүйе құрылымындағы мəліметтер базасы.  

Тақырып 6. Тарих зерттеулеріндегі мəліметтер базасы. 
Тарихты зерттеуде жəне білім беруде мəліметтер базасын басқару 

жүйелері. Мəліметтер базасы мен банкісін жасау жəне қолдану. 
Мəліметтер базасының технологиясы: шолу. Мəліметтер базасының 

түрлері: мəселеге бағдарланған, дерек көзіне бағдарланған; 
просопографикалық, библиометрикалық. Ұзақ динамикалық қатарлардан 
тұратын мəліметтер базасын сараптау мəселесі. Мəліметтер базасына 
құрылған тарихи ақпараттық-іздеу жүйелері. Мəліметтер базасы тарихи 
дерек ретінде. Мəліметтер базасын тарихи зерттеулерде қолдану мəселелері: 
мақсатқа сəйкестігі, деректемелік сыны. 

Мəліметтер базасымен жұмыс. Нəтижелерді көрсету.  
Тақырып 7.Тарих тақырыбындағығылыми-ағартушылық 

интернет қорлары. 
Интернет дамуының тарихы жəне қазіргі жайы.Тарихи ақпараттық 

қорлардың жіктелімі, типологиясы жəне мазмұны. Желілік ақпараттық 
қорлар. 

Электронды кітапханалардың түрлері. Электрондық кітапханажүйесі. 
ЭК жасаудың ұстанымдары. Тарихи тақырыптағы электронды кітапханаларға 
шолу. Қазақстан тарихы бойынша электронды кітаптар қоры. Тарихи 
тақырыптағы қорларға шолу. Архивтердің, мұражайлардың, кітапханалардың 
электронды жинақтары. Europeana тəжірибесі. Мультимедиялық жинақтар. 
Ақпараттық интернет қорларын ғылыми бағалау өлшемдері. Электронды 
қорлар жасаудың жəне қолданудың авторлық құқық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мəселелері.  

Тақырып8.Ақпаратты іздеудің жəне алмасудың интернет 
технологиялары. 
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Интернеттехнология сипаттамасы. Танымал браузерлер. Интернетте 
ғылыми жəне педагогикалық ақпараттарды іздеу жəне алу. Ғылыми, тарихи 
ақпараттарды желіде іздеу əдісі. Іздеу түрлері жəне іздеу құралдарының 
негізгі сипаттамасы. Тарихи ақпаратты іздеудің практикумы.Ақпараттық 
қажеттілікті анықтау, іздеу міндетін тұжырымдау, ақпаратты ұстаушыларды 
анықтау, іздеу нəтижелерін бағалау өлшемдері.  

Интернеттің негізгі сервистері. Интернеттің байланыс жəне ақпарат 
қызметі. Электронды жəшік жəне оның интернет-сервистері. 
Телеконференциялар. 

Тақырып9. Қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясы. 
Ашық білім беру жүйесі, оның негізгі ұстаымдары мен ерекшеліктері. 

Ашық білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту. Жаңа ақпараттық 
технологиялар жəне қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан білім беру жəне 
қашықтықтан оқыту. Жоғары оқу орындарындағы қашықтықтан оқытудың 
желілік жəне кейстік технологиялары.  Қашықтықтан жəне сырттай оқыту. 
Қашықтықтан білім беру тарихы. Қашықтықтан білім берудің шетелдік 
модельдері. «MOODLE» – қашықтан оқыту жүйесі. Қазақстандағы 
қашықтықтан білім беру. 

Тақырып 10.Тарихты зерттеудің ақпараттық технологиялары 
Тарих зерттеулерінде математикалық əдістерді қолданудың негізгі 

бағыттары.Статистикалық бағдарлама пакеттерін қолдану. Сынақ жүргізуді, 
мəліметтерді статистикалық өңдеуді, ғылыми жарияланымдарды əзірлеуді  
автоматтандыру. Ғылыми мəліметтерді өңдеудің жəне визуалдаудың арнайы 
пакеттері (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin жəне де басқалары). 

Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтіру түсінігі. 
Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтірудегі 
объективтілік. Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтіру 
əдістері мен тəсілдері.  

Тақырып 11.Тарих зерттеулеріндегі ГАЖ-технологиясы. 
Компьютерлік тарихи картография. Картография мəліметтерін 

кеңістіктік талдау.Тарих зерттеулерінде геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) 
қолдану тəжірибесі. Тарихи ГАЖ: деректану, əдіс, техника. ГАЖ-ды 
бағдарламалық қамтамасыз ету. Географиялық файлдардың мəліметтер 
базасымен байланысы. ГАЖ-ды тарихта қолданудың негізгі бағыттары мен 
мүмкіндіктері. 

Тақырып 12. Қазіргібілім жүйесіндегі ақпараттық технологиялар  
Білімді ақпараттандыру. Қазақстан Республикасындағы білімді 

ақпараттандыру үрдісі туралы. ҚР білім беру жүйесін ақпараттандыруды 
дамытудағы тұжырымдамалық көзқарастар жəне атқарылған шаралар. 

Тарих білімінің интернет қорлары. Желілік оқулықтар.Тарих бойынша 
электронды білім қорлары. Қазақстан тарихын оқытудың ақпараттық 
технологиялары. Тарихты оқытудағы мультимедиа. Мультимедиа-
қорларының түрі. Мультимедиа құралдары. Мультимедианы тиімді 
ұйымдастыру мəселесі. Компьютерлік тренажерлер жасау.  
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Жоғары мектепті ақпараттандырудың мəселелері жəне болашағы.   
Тақырып 13. Презентация дайындау технологиясы. 
Электронды презентация, жалпы түсінігі, құрылымы, міндеті. 

Презентация жасаудың негізгі кезеңдері. Презентация дайындауға 
қолданылатын бағдарламалар.  

PowerPoint –Microsoft Office қосымшасы.  Бағдарлама қызметінің 
сипаты. Меню. Слайдтармен жасалатын операциялар: жасау, қосу, орын 
ауыстыру. Презентациялардағыграфикалық объектілер. Анимациялау 
əдістері. Презентацияларды модификациялау жəне көрсету.  

Тақырып14. Қазақстан Республикасындағы электрондық оқыту 
жүйесі 

Е-learning –Интернет жəне мультимедиа 
көмегіменэлектрондықоқытуформатындабілімалуғанегізделгенжаңабілімжоб
асы ретінде. Электронды оқытуды нормативті-заңдық негіздермен 
қамтамасыз ету. Е-learning технологиясын дидактикалық тұрғыдан 
педагогикалық үрдіске еңгізу. Білім ұйымының технологиялық 
инфрақұрылымы.  

Ақпараттық технологияны қолданатын оқыту модельдері «кері 
байланысы бар дəріс», «кері байланыссыз дəріс», «диагностика», 
«қашықтықтан оқыту», «оқытушы құралы», «оқушы құралы». 

Тақырып 15.Электронды оқу-əдістемелік кешендер жасау  
«Электронды оқулық» ұғымы. Электронды оқулық 

типологиясы.Электронды оқулықтарға шолу. Электронды оқу-əдістемелік 
кешендер (ОƏК)  жасаудың ережелері жəне қағидалары. Электронды тестер. 
Дүние жүзінің жəне отан тарихының түрлі тақырыптары бойынша тесттік 
компьютер бағдарламалары.   

Электронды ОƏК жасауды бағдарламалық қамтамасыз ету барысына 
шолу.  Компьютерлік  тестілеу, тест нəтижелерін өңдеу жəне бағалау 
технологиясы. Арнайыинтернет-сайттары оқу үдерісіне əдістік қолдау 
көрсету құралы ретінде.   

 
Практикалық  (семинарлық ) сабақтар тақырыптарының үлгі тізімі 
Тақырып 1. Мəтіндік құжаттарды визуалды жəне логикалық жобалау. 

MS Word, LaTeX пакеттерінде ғылыми жарияланымдардың түпнұсқа-
макеттерін дайындау.  Аудармалы форматтарға конвертациялау (PDF, 
PostScript, HTML, XML). 

Тақырып 2. Электронды кестелер. Кестелермен жұмыс істеу. 
Статистикалық көрсеткіштерді есептеу. «Автофильтр» қызметі. Кесте 
мəліметтері бойынша график құру.  

Тақырып 3.Ғылыми мəліметтерді өңдеу жəне  визуалдау. Ғылыми 
мəліметтерді автоматты өңдеудің жəне визуалдаудың арнайы пакеттері 
(GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin жəне т.б.) 
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Тақырып 4. Векторлық жəне растрлық кескіндік редакторлар. MS 
Office интеграцияланған кескіндік редакторы. Corel Draw. Adobe Photoshop. 
Кескіндік файл форматтары.  

Тақырып 5. Презентациялық кескін жүйелері. Мультимедиа-құжаттар. 
MS Power Point. Macromedia Flash технологиясы. Web-графика. 

Тақырып 6. Электронды почта. Microsoft Outlook. World Wide Web. 
Интернет-браузерлер жəне Web-навигация. 

Тақырып 7. Іздеу жүйелеріндегі жұмыс. Интернеттің ғылыми жəне 
білім ресурстары. Электронды кітапханалар жəне мұрағаттар. Ftp-серверлер. 

Тақырып 8.Сандық архивтер. IMPACT (IMProving ACcess to Text) 
компаниясымен жұмыс ABYY. Optima Software жұмысы. Сканерлеу 
бағдарламаларымен жұмыс істеу.  

Тақырып 9. Картографиялық жүйе.  ArcInfo, Arcview, MapInfo танысу.  
ArcGis жұмысы. 

Тақырып 10.Электронды кітапхана. Құрылымы,навигациялық іздеу 
құралдары. Электронды қорлар жəне жетекші кітапханалар серверлеріндегі 
тарих бойынша  мəтіндік мəліметтербазасы. Отандық кітапханалар. 

Тақырып 11.Тарих бойынша ақпараттық-анықтамалық интернет 
қорлары.Энциклопедиялар мен тарихи сөздіктер сайттары. Тарихқа 
маманданған басылымдар. Энциклопедиялар мен   сөздіктердің шетелдік 
сайттары.  

Тақырып 12. Телекоммуникациялық жүйелер. Желілік қарым-
қатынастыңOff-line технологиясы.Желілік коммуникацияның Оn-line 
технологиясы. Телеконференция жəне Skype. 

Тақырып 13.Қазіргі тарих біліміндегі ақпараттық технологиялар. ACT  
жұмысы. Автоматты оқыту жүйелері. Мультимедиялық қорлар.  

Тақырып 14.Қашықтықтан оқыту жүйесі. Студенттердің жазба 
жұмысын бағлау жүйесі. Сандық журналды жүргізу. Chat-семинар өткізу. 

Тақырып 15. Интернетте ақпаратты жариялау. Web-сайт құрудың 
негіздері: құрылымы, негізгі элементтері, сайттардың түрлері. Оқу  Web-
курсын жасау. Оқу-əдістемелік материалдар кешенінің жобасын жасау. 

 
Оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары  
мен курстық жобалар тақырыптарының үлгі тізімі 

1. ХХ ғасырдағы тарихи деректерді статистикалық өңдеу əдісін қолдану 
тарихы.  
2. О. Смағұлов жəне  краниология мен палеоантропологияда статистикалық 
əдісті қолдану тəжірибесі.  
3. Мəліметтер базасы … (таңдауы бойынша) жəне оның ақпаратты 
статистикалық өңдеудегі мүмкіндіктері (жазба немесе заттай деректер 
бойынша жеке жасалады). 
4. Қазақстандық зерттеушілердің ХХ ғ. 20-50 
жылдарындағыҚазақстандағысталинизмніңрепрессиялықсаясаты бойынша 
республикалық мəліметтер базасын жасауы (нақты мəліметтер базасы 
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таңдауы бойынша анықталады). 
5. Ұжымдық өмірбаян… (таңдауы бойынша) мəліметтер базасын талдау 
арқылы. 
6. Кластерлік талдау ...белгілі бір сипаттар негізінде  (таңдауы бойынша). 
7. Тарихи зерттеу жасау үшін internetақпараттық ресурстары (нақты тақырып 
таңдау бойынша анықталады). 
8. Археологиялық зерттеулердегі  ГАЖ (геоақпараттық жүйе)-технологиясы. 
9. Тарихи зерттеулердегі ГАЖ-технологиясы. 
10. Электронды оқулық. 
11.  Тарихи географиядағы векторлық карталар жəне объектілердівизуалдау. 
12.  Тарихтың интернет қорлары.  
13. Тарихсаласыныңсандықмұрағаттары.  
14. Қазақстанның виртуалды мұражайлары. 
15. Əлемдік виртуалды мұражайлар. 
16. Тарихтыоқытудыңтелекоммуникациялықжүйелері.  
 

Өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізімі 
1. Интернеттің білім беру ресурстарын талдау арқылы магистрлік 
диссертация тақырыбы бойынша сайттар тізбесін жасау 
2. Интернет торабындағы ақпараттарды іздеу нəтижесіне қарап, зерттеу 
тақырыбына қатысты 2-3 сайтқа сипаттама беру. 
3. Республикалық Ұлттық кітапхананың  электронды каталогына 
библиографиялық іздеу жүргізу жəне зерттеу тақырыбының əдебиеттер 
тізімін жасау (10-20 данадан аз емес) 
4. Тарихи тақырыптағы жүйелік мерзімді басылымға сараптама əзірлеу 
5. Тарих бойынша білім беру каталогын жасау (10-20 сайт) 
6. Ғылыми жарияланымның немесе дəріс материалының  түпнұсқа-макетін 
аударма форматқа конвертациялау арқылы жəне мультимедиалық 
презентация дайындау арқылы ресімдеу.   
7.  Ғылыми немесе оқу-əдістемелік  Web-сайт жобасын жасау жəне 
жартылай іске асыру 

 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 

 
Негізгі əдебиеттер 

1. Информационные технологии для историков. Учебное пособие / Под ред. 
Л.И. Бородкина М.: МГУ, 2013. 
2. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях 
[Электронный ресурс]: Уч. пособие / Н.Б. Селунская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398476 
3. Алимгазинов К. Электронные источники по современной истории 
Казахстана: методология и методики анализа. - Алматы, 2011. 
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Қосымша əдебиеттер 
4. Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. Электрондық оқыту 
жүйесін қолдану бойынша мұғалімдерге арналған əдістемелік ұсынымдар.  – 
Алматы, 2015.– 82 б. 
5. Баймолдаев Т.М. и др., Методическое руководство по формированию 
компетентности педагогов Казахстана в использовании ИКТ-Алматы, 2009. 
6. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А.Мировые информационные ресурсы: 
Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 384 с. 
7. Владимиров В.Н. Историческаягеоинформатика: геоинформационные 
системы в исторических исследованиях: Монография. - Барнаул: Изд-во 
АГУ, 2005.  
8. Гарскова, И.М. Базы данных: создание и использование: учеб.-
метод.пособ. / И.М. Гарскова. - М.: МГУ, 2005. 
9. Ермеков Н. Т. Ақпараттықтехнологиялар: оқулық / Н. Т. Ермеков. - 
Астана:Фолиант, 2007. 
10. Жакишева С.А. Историческая информатика в Казахстане: теория, 
историография, методики и технологии. - Алматы: КазАТиСО, 2011.  
11. Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ: оқулық / 
Е. Балапанов, Б. Бөрібаев, А. Б. Дəулетқұлов. - 3-шi бас. жөнделiп толық. - 
Алматы: ЖТИ, 2003. 
12. Журбин И.В. Геофизика в археологии: методы, технологии и результаты 
применения. М., 2006. 
13. Интернет технологиясы: оқулық / Г. Е. Мырзабековажəнет.б.- Алматы, 
2011. 
14. Информатика для гуманитариев: Учеб. пособие / Под ред. Л.И. Бородкина, 
И.М. Гарсковой. – М., 2007. 
15. История и математика. Анализ и моделирование социально-исторических 
процессов. М.:Комкнига, 2006–2007. Вып.1–3. 
16.  Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары  / 
К.Өстеміров.- Алматы : б. ж., 2007 
17. Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / 
под ред. Л.П.Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005.  
18. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии 
/ Ред. И.М. Гарскова. М.: Восточная литература, 2009. 
19.  Шукаев Д. Н. Компьютермен модельдеу негіздері: оқулық / Д. Н. Шукаев; 
     ҚР БжҒМ. - Алматы: ЖШС "Дəуір", 2011. 
 

Интернет-қорлары 
1. https://e.edu.kz/ru/ - Система электронного обучения e-Learning, созданная 
поГосударственной программе развития образования Республики Казахстан 
на 2011 - 2020 годы. 
2. http://cga.kz/ - сайт Центрального государственного архива Республики 
Казахстан.  
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3. http://ulttykmuragat.kz/kz/ - сайт Национального архива Республики 
Казахстан 
4. http://medialecture.ru/node/921 – Открытый архив аудиолекций. Лекции по 
методологии исторической науки.  
5. http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/ – сайт кафедры исторической 
информатики МГУ им. М.В. Ломоносова.  
6. http://www.let.rug.nl/ahc/ – сайт международной Ассоциации «История и 
компьютер» (AHC). 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Нұрман Шолпан Төрегелдіқызы – т.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ академик 
Т.С. Садықов атындағы  Қазақстан тарихы кафедрасының доценті. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Сутеева Х.А.-т.ғ.д., Тарих жəне құқық институтының профессоры, Абай 
атындағы  ҚазҰПУ 
Иембекова М.О.- т.ғ.к., «Нархоз университетінің» доценті 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ 
РОƏК «Білім» тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз 
көбейтуге жəне таратуға болмайды. 
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Түсінік хат 
XXI ғасыр басында Интернет ғаламторының қарқынды дамуы жаңа 

ақпараттық мəдениет қалыптастырды. Тарих ғылымы да  жаңа ақпараттық 
құралдарды игеру жолына түсті. Бұл өзгерістер тарихты зерттеу əдістері мен 
технологиясына түбегейлі əсер етті. Бір жағынан, компьютерлер 
тарихшының қолы жеткен құралына айналды. Ал екінші жағынан, жеке 
компьютерлердің техникалық көрсеткіштері мен олардың бағдарламалық 
негіздері қарқынды түрде жетілдіріле бастады.  

Ғаламторға қосылған тарихшы-зерттеушілер санының көбеюіне 
байланысты тарихи мəліметтер қорын жасау жəне жүйелеу (каталогтау) 
қажеттігі өсті. Соңғы жылдары Европа, АҚШ, Ресей тарихшыларының кəсіби 
қауымдастықтары ғылыми мазмұндағы жəне  білім беру мақсатындағы 
электрондық қорлар  жасаумен айналысуда. Бұл тарихи зерттеулер жүргізуде 
жəне білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану үшін жаңа 
көкжиектер ашып бергені сөзсіз. Ғылым мен білімнің осындай ақпараттану 
заманында, ғаламдық ақпараттық-коммуникациялық кеңістіктің қалыптасуы 
ғалым-педагогтарға ерекше талаптар қойып отыр. Бұл талаптарға сай келгісі 
келген маманның информатиканың тек базалық курсын меңгерумен шектеле 
алмасы анық.    

«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегіақпараттық технологиялар» 
пəнінің мақсатымагистранттарға өзініңғылыми-зерттеу жəне білім беру 
қызметінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі əдістері 
мен жолдарын меңгерту болып табылады. Аталмыш пəн бағдарламасы 
ақпараттық технологияларды ғылым мен білімде қолданудың қол жеткен 
жетістіктерімен таныстыра отырып, оны тарихи зерттеулер мен тарих білімін 
беруде практикалық қолдану жағын қарастырады.   

Сол себепті пəннің негізгі міндеттерін біз мыналардан көреміз:  
- болашақ оқытушы-педагог əрі зерттеушінің жалпы ақпараттық білімі 

мен ақпараттық мəдениетін тереңдету;  
- ғылыми мəліметтерді іздеудің,талдаудың жəне жүйелеудің 

ақпараттық-компьютерлік технологияларын игерту;   
- электронды ғылыми жарияланымдар мен тұсау кесерлер əзірлеудің 

қазіргі заманғы əдістерін меңгерту;  
- жаңа ақпараттық технологиялар негізінде білім бағдарламаларын 

жаңартудың технологияларын игерту;  
- білім берудің қазіргі электрондық құралдарын пайдалануды меңгерту 

жəне сонымен бірге электрондық оқу-əдістемелік кешендер жасау  жолдарын 
үйрету;   

- тарихшы-зерттеуші жəне тарихшы-педагогтың күнделікті кəсіби 
қызметінде  интернет қорларын қолданудың практикалық шеберлігін 
қалыптастыру.  

Білім бағдарламасы құрылымында пəннің алатын орны:  
«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегі ақпараттық 

технологиялар»пəнін меңгеру үшін, магистранттар  «Мамандыққа кіріспе», 
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«Информатика», «Тарихи  информатика», «Деректану», «Тарихнама» 
пəндерін оқу барысында жинақтаған білімін, біліктілігін пайдаланады. 

«Тарих зерттеулеріндегі жəне біліміндегі ақпараттық 
технологиялар»пəнін меңгеру вариативті бөлімдегі пəндерді, олардың 
қатарында «Тарих ғылымының əдіснамасы жəне əдістері», «Қазіргі тарих 
ғылымындағы пəнаралық əдістер мен бағыттар», «Тарих білімінің қазіргі 
мəселелері» пəндерін жалғастырып оқу үшін жəне педагогикалық 
практиканы өту үшін негіз болады.  

Пəнді меңгеру нəтижелеріне қойылатын талаптар: 
Бұл пəнді меңгеру  мынадай кəсіби құзыреттіліктің қалыптасуына жəне 

дамуына бағытталған:  
- жаңа жағдайларға бейімделуге, өзінің кəсіби қызметінің ғылыми жəне 

ғылыми-өндірістік бейінін өзгертуге, қызметінің əлеуметтік-мəдени жəне 
əлеуметтік талаптарын өзгертуге, жинаған тəжірибесін қайта бағалаудан 
өткізуге қабілетті; 

- қазіргі пəнаралық байланыстар негізінде ғылыми зерттеу нəтижелерін 
сараптауға жəне қорытуға қабілетті. 

Бұл пəнді меңгеру  мынадай пəндік құзыреттіліктің қалыптасуына жəне 
дамуына бағытталған:  

- танымдық жəне кəсіби қызметінде информатика негіздері бойынша 
базалық білімін, сонымен қатар оқытудың қазіргі техникалық құралдарын 
жəне ақпараттық-компьютерлік оқу технологиясын қолдануға қабілетті; 

 - қазіргі зерттеу əдістерін жəне əдістемесін қолдануға қабілетті; 
- интернет желісінде ақпаратты іздеу əдістерін тиімді пайдаланады, ҚР 

жəне əлемдік жетекші кітапханалардың электрондық каталогтарымен жұмыс 
істей біледі,  сонымен қатар ҚР жəне шет ел мұрағаттарыныңинтернет-
қорларын пайдаланады; 

Аталмыш пəнді оқу барысында магистрант: 
- білімді ақпараттандырудың негізгі бағыттарын жəне білімді 

ақпараттандырудың қазіргі құралдарын білуі тиіс;  
- тарихи зерттеулерде жəне білім беруде  ақпараттық-компьютерлік 

технологияларды қолданудың негізгі бағыттары туралы түсінігі болуы керек;  
- электрондық (сонымен қатар мультимедиалық) материалдарды 

қолдану арқылы оқыту əдісін білуі тиіс; 
- өзінің кəсіби қызметіне қажетті ақпараттық-білім беру қорларына 

іздеу жүргізу жəне Интернет-сілтеменің қысқаша мазмұндық топтамасын 
жасауды меңгеруі керек; 

- оқу үдерісінде оқу-əдістемелік жəне ақпараттық кешендерді жасай 
білуі жəне қолдана алуы қажет; 

- компьютерлік тестілеу жүргізу үшін тест тапсырмаларын жасай білуі 
керек; 

- практикалық сабақтарды өткізу  үшін Интернет желісіндегі 
сабақтарды  (оқу материалын оқу, семинарлар, практикумдар, тестілеу жəне 
т.б.) ұйымдастыру нысандарын қоса пайдалана білуі тиіс;  
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- Power Point арқылы оқу материалының тақырыптары бойынша 
электрондық тұсау кесерлер жасай біледі. 

 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
№ Тақырыптар, бөлімдер 
1. Тарих ғылымы мен біліміне ақпараттандырудың тигізген əсері 
2. Қазіргі ақпараттық технологиялардың негізгіаппараттық жəне 

бағдарламалық құралдары 
 

3. Тарих зерттеулеріндегі мəліметтер базасы технологиясы 
4. Қазіргі тарих біліміндегі интернет технологиялары жəне қорлары 

 
5. Оқыту үдерісінде қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану 

 
6. Тарихты зерттеудің ақпараттық технологиялары  
7. Қазіргі білім жүйесіндегі ақпараттық технологиялар  
8. Электронды оқу-əдістемелік кешендер жобасын жасау 

 
Пəннің мазмұны 

 
Тақырып 1. Тарих ғылымы мен біліміне ақпараттандырудың 

тигізген əсері 
Қоғам өміріне жəне  ғылымға ақпараттықжəне математикалық 

əдістердің жаппай енуі. АҚШ-тағы жаңа экономикалық тарих жəне 1960-шы 
жылдары клиометриканың пайда болуы. Қазақстандағы клиометрика. 1960-
1970-ші жылдардағы КСРО-дағы сандық (квантитативті) тарих. Тарихи 
информатиканың сандық тарихтан бөлініп шығуы жəне оның негізгі 
кезеңдері. Тарихи информатиканың тарих ғылымында алатын орны. «History 
and Computing» (AHC) халықаралық қауымдастығының құрылуы.  

Қазіргі тарих ғылымындағы жəне біліміндегі«ақпараттық 
технологиялар», «компьютерлік технологиялар» ұғымдарының арақатынасы. 
Ақпараттық технологиялар негізіндегі тарихты зерттеудің жəне оқытудың 
əдістерін жасау.Жаңа технологиялар негізінде тарихнамадағы жаңа бағыттар 
мен ғылыми мектептердің пайда болуы: шетелдік жəне отандық тəжірибелер 
мен ізденістер.Қазақстандық зерттеушілер еңбектеріндегі  тарихи танымның 
сандық əдістері, тарихи информатика əдістері.  Тарихи зерттеулерде 
ақпараттық технологияларды пайдалану қайшылықтарының методологиялық 
мəселелері.  

Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы үрдістері жəне 
болашағы. 
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Тақырып 2. Қазіргі ақпараттық технологиялардың 
негізгіаппараттық жəне бағдарламалық құралдары 

Компьютерлік жүйелерді аппараттық қамтамасыз ету. Компьютерлік 
жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету. Жалпы жəне арнайы мақсаттағы 
қолданбалы бағдарламалар. Мəтіндік жəне графикалық өңдеу, кестелік жəне 
математикалық өңдеу. Тарих ресурстарын жинақтау жəне сақтау, өңдеу жəне 
талдау жолдары мен құралдары, ақпаратты қорғау. Қазақстан 
Республикасында электрондық ресурстарды заңды пайдалану туралы негізгі 
заң құжаттары.  

Электронды құжат мəтінімен жұмыс. Зерттеуші қызметіндегі мəтін 
редакторларымен жұмыс жасаудың ерекшеліктері. Электронды кестелермен 
жұмыс.  Графикалық ақпаратпен жұмыс. 

Тақырып 3. Тарих зерттеулеріндегі мəліметтер базасы 
технологиясы 

Тарихты зерттеуде жəне білім беруде мəліметтер базасын басқару 
жүйелері. Мəліметтер базасы мен банкісін жасау жəне қолдану. 

Мəліметтер базасының технологиясы: шолу. Мəліметтер базасының 
түрлері: мəселеге бағдарланған, дерек көзіне бағдарланған; 
просопографикалық, библиометрикалық. Ұзақ динамикалық қатарлардан 
тұратын мəліметтер базасын сараптау мəселесі. Мəліметтер базасына 
құрылған тарихи ақпараттық-іздеу жүйелері. Мəліметтер базасы тарихи 
дерек ретінде. Мəліметтер базасын тарихи зерттеулерде қолдану мəселелері: 
мақсатқа сəйкестігі, деректемелік сыны. 

Мəліметтер базасымен жұмыс. Нəтижелерді көрсету.  
Тақырып 4.Қазіргі тарих біліміндегі интернет технологиялары жəне 

қорлары  
Интернет дамуының тарихы жəне қазіргі жайы. Интернеттң негізгі 

сервистері. Интернеттің байланыс жəне ақпарат қызметі. Вики-технологиясы. 
Тарихи ақпараттық қорлардың жіктелімі, типологиясы жəне мазмұны. 

Желілік ақпараттық қорлар. Корпоративтік желілерді ұйымдастырудың жəне 
олардың қызмет етуінің негізгі ұстанымдары Ақпараттық-анықтамалық 
қорлар (іздеу машиналары мен жүйелері), библиографиялық қорлар. 
Компьютер қорларының негізгі түрлерін қамтамасыз ету жəне пайдалану 
ерекшеліктері. Интернеттің білімді дамытудағы мүмкіндіктері. 
Компьютерлік телекоммуникациялардың дидактикалық міндеттері мен 
қызметі. Электрондық қорларды құрудың жəне пайдаланудың авторлық 
құқығын қамтамасыз ету мəселесі. 

Тақырып 5. Оқыту үдерісінде қашықтықтан оқыту технологиясын 
қолдану 

Ашық білім беру жүйесі, оның негізгі ұстаымдары мен ерекшеліктері. 
Ашық білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту. Жаңа ақпараттық 
технологиялар жəне қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан білім беру жəне 
қашықтықтан оқыту. Жоғары оқу орындарындағы қашықтықтан оқытудың 
желілік жəне кейстік технологиялары.  Қашықтықтан жəне сырттай оқыту. 
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Қашықтықтан білім беру тарихы. Қашықтықтан білім берудің шетелдік 
модельдері. «MOODLE» – қашықтан оқыту жүйесі. Қазақстандағы 
қашықтықтан білім беру. 

Тақырып 6.Тарихты зерттеудің ақпараттық технологиялары 
Тарих зерттеулерінде математикалық əдістерді қолданудың негізгі 

бағыттары.Электрондық кестелерді жəне статистикалық бағдарлама 
пакеттерін қолдану. Сынақ жүргізуді, мəліметтерді статистикалық өңдеуді, 
ғылыми жарияланымдарды əзірлеуді  автоматтандыру. Ғылыми мəліметтерді 
MS Excel-де өңдеу жəне визуалдау. Ғылыми мəліметтерді өңдеудің жəне 
визуалдаудың арнайы пакеттері (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin жəне де 
басқалары). 

Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтіру түсінігі. 
Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтірудегі 
объективтілік. Тарихи құбылыстарды модельдеу жəне қайта қалпына келтіру 
əдістері мен тəсілдері. Компьютерлік картография.Тарихи зерттеулерде 
геоақпараттық жүйелерді қолдану тəжірибесі.  

Тақырып 7. Қазіргібілім жүйесіндегі ақпараттық технологиялар  
Білімді ақпараттандыру. Қазақстан Республикасындағы білімді 

ақпараттандыру үрдісі туралы. ҚР білім беру жүйесін ақпараттандыруды 
дамытудағы тұжырымдамалық көзқарастар жəне атқарылған шаралар. 

Тарих білімінің интернет қорлары. Желілік оқулықтар.Тарихты 
оқытудың ақпараттық технологиялары. Тарихты оқытудағы мультимедиа. 
Мультимедиа-қорларының түрі. Мультимедиа құралдары. Мультимедианы 
тиімді ұйымдастыру мəселесі. Компьютерлік тренажерлер жасау. 
Электрондық карта. Картография мəліметтерін кеңістіктік талдау. 

Жоғары мектепті ақпараттандырудың мəселелері жəне болашағы.  
Тарих білімін берудегі интеллектуалдық жүйелердің маңызы.  

Тақырып 8.Электронды оқу-əдістемелік кешендер жасау  
«Электронды оқулық» ұғымы. Электронды оқулық 

типологиясы.Электронды оқулықтарға шолу. Электронды оқу-əдістемелік 
кешендер (ОƏК)  жасаудың ережелері жəне қағидалары. Электронды тестер. 
Дүние жүзінің жəне отан тарихының түрлі тақырыптары бойынша тесттік 
компьютер бағдарламалары.   

Электронды ОƏК жасауды бағдарламалық қамтамасыз ету барысына 
шолу.  Компьютерлік  тестілеу, тест нəтижелерін өңдеу жəне бағалау 
технологиясы. Арнайыинтернет-сайттары оқу барысына əдістік қолдау 
көрсету құралы ретінде.   

 
Практикалық  (семинарлық ) сабақтар тақырыптарының үлгі тізімі 
Тақырып 1. Мəтіндік құжаттарды визуалды жəне логикалық жобалау. 

MS Word, LaTeX пакеттерінде ғылыми жарияланымдардың түпнұсқа-
макеттерін дайындау.  Аудармалы форматтарға конвертациялау (PDF, 
PostScript, HTML, XML). 
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Тақырып 2. MS Excel-де  ғылыми мəліметтерді өңдеу жəне  визуалдау. 
Ғылыми мəліметтерді автоматты өңдеудің жəне визуалдаудың арнайы 
пакеттері (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin жəне т.б.) 

Тақырып 3. Векторлық жəне растрлық кескіндік редакторлар. MS 
Office интеграцияланған кескіндік редакторы. Corel Draw. Adobe Photoshop. 
Кескіндік файл форматтары.  

Тақырып 4. Презентациялық кескін жүйелері. Мультимедиа-құжаттар. 
MS Power Point. Macromedia Flash технологиясы. Web-графика. 

Тақырып 5. Электронды почта. Microsoft Outlook. World Wide Web. 
Интернет-браузерлер жəне Web-навигация. 

Тақырып 6. Іздеу жүйелеріндегі жұмыс. Интернеттің ғылыми жəне 
білім ресурстары. Электронды кітапханалар жəне мұрағаттар. Ftp-серверлер. 

Тақырып 7. Интернетте ақпаратты жариялау. Web-сайт құрудың 
негіздері: құрылымы, негізгі элементтері, сайттардың түрлері. Оқу  Web-
курсын жасау. Оқу-əдістемелік материалдар кешенінің жобасын жасау. 

 
Оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмыстары  
мен курстық жобалар тақырыптарының үлгі тізімі 

1. ХХ ғасырдағы тарихи деректерді статистикалық өңдеу əдісін қолдану 
тарихы.  
2. О. Смағұлов жəне  краниология мен палеоантропологияда статистикалық 
əдісті қолдану тəжірибесі.  
3. Мəліметтер базасы … (таңдауы бойынша) жəне оның ақпаратты 
статистикалық өңдеудегі мүмкіндіктері (жазба немесе заттай деректер 
бойынша жеке жасалады). 
4. Қазақстандық зерттеушілердің ХХ ғ. 20-50 
жылдарындағыҚазақстандағысталинизмніңрепрессиялықсаясаты бойынша 
республикалық мəліметтер базасын жасауы (нақты мəліметтер базасы 
таңдауы бойынша анықталады). 
5. Ұжымдық өмірбаян… (таңдауы бойынша) мəліметтер базасын талдау 
арқылы. 
6. Кластерлік талдау ...белгілі бір сипаттар негізінде  (таңдауы бойынша). 
7. Тарихи зерттеу жасау үшін internetақпараттық ресурстары (нақты 
тақырып таңдау бойынша анықталады). 
8. Археологиялық зерттеулердегі  ГАЖ (геоақпараттық жүйе)-
технологиясы. 
9. Тарихи зерттеулердегі ГАЖ-технологиясы. 
10. Электронды оқулық. 
11.  Тарихи географиядағы векторлық карталар жəне объектілердівизуалдау. 
12.  Тарихтың интернет қорлары.  
13. Тарихсаласыныңсандықмұрағаттары.  
14. Қазақстанның виртуалды мұражайлары. 
15. Əлемдік виртуалды мұражайлар. 
16. Тарихтыоқытудыңтелекоммуникациялықжүйелері.  
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Өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізімі 
1. Интернеттің білім беру ресурстарын талдау арқылы магистрлік 
диссертация тақырыбы бойынша сайттар тізбесін жасау 
2. Интернет торабындағы ақпараттарды іздеу нəтижесіне қарап, зерттеу 
тақырыбына қатысты 2-3 сайтқа сипаттама беру. 
3. Республикалық Ұлттық кітапхананың  электронды каталогына 
библиографиялық іздеу жүргізу жəне зерттеу тақырыбының əдебиеттер 
тізімін жасау (10-20 данадан аз емес) 
4. Тарихи тақырыптағы жүйелік мерзімді басылымға сараптама əзірлеу 
5. Тарих бойынша білім беру каталогын жасау (10-20 сайт) 
6. Ғылыми жарияланымның немесе дəріс материалының  түпнұсқа-макетін 
аударма форматқа конвертациялау арқылы жəне мультимедиалық 
презентация дайындау арқылы ресімдеу.   
7.  Ғылыми немесе оқу-əдістемелік  Web-сайт жобасын жасау жəне 
жартылай іске асыру 

 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 

 
Негізгі əдебиеттер 

1. Информационные технологии для историков. Учебное пособие / Под ред. 
Л.И. Бородкина М.: МГУ, 2013. 
2. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях 
[Электронный ресурс]: Уч. пособие / Н.Б. Селунская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398476 
3. Алимгазинов К. Электронные источники по современной истории 
Казахстана: методология и методики анализа. - Алматы, 2011. 
 

Қосымша əдебиеттер 
4. Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. Электрондық оқыту 
жүйесін қолдану бойынша мұғалімдерге арналған əдістемелік ұсынымдар.  – 
Алматы, 2015.– 82 б. 
5. Баймолдаев Т.М. и др., Методическое руководство по формированию 
6. компетентности педагогов Казахстана в использовании ИКТ-Алматы, 
2009. 
7. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А.Мировые информационные ресурсы: 
Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 384 с. 
8. Владимиров В.Н. Историческаягеоинформатика: геоинформационные 
системы в исторических исследованиях: Монография. - Барнаул: Изд-во 
АГУ, 2005.  
9. Гарскова, И.М. Базы данных: создание и использование: учеб.-
метод.пособ. / И.М. Гарскова. - М.: МГУ, 2005. 
10. Ермеков Н. Т. Ақпараттықтехнологиялар: оқулық / Н. Т. Ермеков. - 
Астана:Фолиант, 2007. 



297 

 

11. Жакишева С.А. Историческая информатика в Казахстане: теория, 
историография, методики и технологии. - Алматы: КазАТиСО, 2011.  
12. Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ: оқулық 
/ Е. Балапанов, Б. Бөрібаев, А. Б. Дəулетқұлов. - 3-шi бас. жөнделiп толық. - 
Алматы: ЖТИ, 2003. 
13. Журбин И.В. Геофизика в археологии: методы, технологии и результаты 
применения. М., 2006. 
14. Интернет технологиясы: оқулық / Г. Е. Мырзабекова [и др.]  
15. - Алматы: ЖШС РПБК "Дəуір", 2011. 
16. Информатика для гуманитариев: Учеб. пособие / Под ред. Л.И. 
Бородкина, И.М. Гарсковой. – М., 2007. 
17. История и математика. Анализ и моделирование социально-исторических 
процессов. М.:Комкнига, 2006–2007. Вып.1–3. 
18.  Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары  / 
К.Өстеміров. - Алматы : б. ж., 2007 
19. Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / 
под ред. Л.П.Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005.  
20. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской 
Сарматии / Ред. И.М. Гарскова. М.: Восточная литература, 2009. 
21.  Шукаев Д. Н. Компьютермен модельдеу негіздері: оқулық / Д. Н. 
Шукаев; 
22. ҚР БжҒМ. - Алматы: ЖШС "Дəуір", 2011. 
 

Интернет-қорлары 
1. https://e.edu.kz/ru/ - Система электронного обучения e-Learning, созданная 
поГосударственной программе развития образования Республики Казахстан 
на 2011 - 2020 годы. 
2. http://cga.kz/ - сайт Центрального государственного архива Республики 
Казахстан.  
3. http://ulttykmuragat.kz/kz/ - сайт Национального архива Республики 
Казахстан 
4. http://medialecture.ru/node/921 – Открытый архив аудиолекций. Лекции по 
методологии исторической науки.  
5. http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/ – сайт кафедры исторической 
информатики МГУ им. М.В. Ломоносова.  
6. http://www.let.rug.nl/ahc/ – сайт международной Ассоциации «История и 
компьютер» (AHC). 
 
 
 
 
Құрастырған: 

Нұрман Шолпан Төрегелдіқызы – т.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 
академик Т.С. Садықов атындағы  Қазақстан тарихы кафедрасының доценті. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКЛСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
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ЕВОМ 5301 Экономикалық білім берудін өзекті мəселелері 
 
 
 

6М011500 - Құқық жəне экономика негіздері 
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Алматы, 2016 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Аубакирова Ж.Я. - э.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
Шадиев Қ. Х., - э.ғ.к., аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсініктеме хат 
Қазақстан Республикасынын даму жылдарында білім жəне гылым 

саласы нарықтык жағдайларға бейімделді. Қүқықтық нормативтік база 
калыптасып, білім берудің ұлттық моделі кұрыдды, «Білім беру» 
Мемлекетгік бағдарламасы жүзеге асырылды. Жаңа кезеңнің - білім беру 
сапасын жоғарылату жəне оның үздіксіз сипаты, «зертгеу-əзірлеу-кадрлар 
даярлау-өнеркəсіптік игеру» бірыңғай ғылыми-өндірісгік кезеңге көшу 
уақыты да келді. Дəл осы жайт магистранттардың «Экономикалық білім 
берудің өзекгі мəселелері» курсын оқуының біртұтастылығын тудырды. 

Осы курсының мақсаты ауыспалы қазакстандық коғамның қарқыны 
мен ерекшеліктерін ескерумен экономикалық білімнің мəселелерін зерттеуде 
тəжірибе алуды зертгеу жүйесі болып табылады. 

Курстың міндеттері келесілер болып табылады: 
− Білім беру саласында - экономикалык білім алудың мəселелері жэне 

олардың диспропорциялары туралы білім берудің негіздерін игеру, сонымен 
қатар білім беру жүйесі кызмет етуінің кагидаларын, занцылыктарын жəне 
қаркынын зерттеу; 

− өзіндік таным саласында - жеке əлеуетті магыналасгыру, танымдық 
азаматтық экономикалық мінез-кұлыкты қалыптасгыру; 

− ынталандыру саласында - экономикалық білім алу мəселелеріне 
мүддені дамыту, сонымен катар жаңа білімдер, өзін-өзі жүзеге асыруға 
ұмтылу, ол əлеуметтік қорғаудың кұралы, нарық жагдауларына бейімделу 
кұралы болуы тиіс. 

Бағдарлама ҚР МЕМС 7.09.138 - 2010 мемлекетгік білім берудің 
жалпыға білім беру стандартының негізінде жасалған жəне мазмұнының 
минимумы мен магистранттардын даярлық дəрежесіне қойылатын 
талаптардан тұрады. 

Пəннің кұзыреттіліктері: 
«Экономикалық білім берудің өзекті мəселелері» пəнін меңгергеннен 

кейін магистранттар білуі тиіс: 
− экономикалық білім алу əдістемесіндегі, сондай-ақ қоғам дамуын 

біліммен қамтамасыз етудегі жаңа парадигмалардың теориялык негіздерін 
жəне категориалды аппаратын; 

− экономикалық білім алу жағдайындағы Қазақстанның адами 
əлеуетін тиімді қолданудың теориялық жəне тəжірибелік аспектілерін; 

− Қазақстан Республикасындағы білім беруді реформалау 
жағдайындағы экономикалық мамандықтар алу жүйесінің басты мақсатгары 
мен міндеттерінің топтастырылуын. 

Магистрант осы пəнді меңгергеннен кейін міндетті: 
− үздіксіз білім берудін басты мақсатгарымен əрекет ете біпуге, 

сондай-ақ педагогикалық сала үшін кадрлар даярлаудың қазіргі жай-күйін 
білуге; 

− «басты құзыреттілікгерді» қалыптастыруға жəне дамытуға; 
− тəжірибе барысында адами капиталдың өлшем белгілерін колдана 
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білуге; 
− инновациялық білім беру технологияларын түсіне білуге. 
 
Магистрант курсты аяқтағаннан кейін экономика білімінің қазіргі 

талаітгарын ескере отырып жоғары білім құрылымын реформалауда 
көкейтесті мəселелерді анықтап, оған талдау жасауға дайын болуы керек. 

 
Пререквизиттер тізімі 
аталмыш пəнді меңгеруде қажетті басты тақырыптарды көрсете 

отырып 
 

№ Пəн атаулары, олардың тараулары (тақырыптары) 
1 2 
1 Жаңа теориялық экономика - теориялық экономика жəне экология, 

индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы адами капитап, білім 
беру жүйесінің экономикапық механизмін жаңартудың шетелдік 
тəжірибесі 

2 Ұлттық экономиканың өзекті мəселелері: микро жəне макро деңгей - 
ұлттық экономиканың мазмұны мен тұжырымдамасы, ұлттық 
экономикадағы кірістерді бөлу 

3 Жаһандану жағдайындағы Қазақстан экономикасы – жаһандану 
экономикасы жүйесіндегі Қазақстан, қоғамның əлеуметтік-
экономикалық деференциациясы 

4 Педагогика - педагогика теориясы, оқыту əдісгері мен əдістемесі, 
педагогикалық технологиялар 

 
Постреквизиттер тізімі: 

1. Интеллектуалды меншіктің инсттуционалды мəселелері 
2. Индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы ғыпыми-

техникалық сала 
3. Магистрлік диссертацияны жазудағы зертгеу дағдылары 

 
«Экономикалык білім берудің өзекті мəселелері» пəнінің 

тақырыптық жоспары 
 

№ 
Тақырыптар атауы Дəріс Тəжір

ибе Моөж Мөж 

1 2 3 4 5 6 

1 
ҚР экономикалык білім жүйесінің 
қзіргі жағдайы 

1 1 4 4 

2 ҚР-дағы білім беру жүйесін 
ұйымдастырушыпық-экономикалық 
реформалаудың басты бағытгары 

1 1 5 5 

3 ҚР-дагы ЖОО-ға дейінгі білім беру 2 2 8 8 
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1 2 3 4 5 6 
4 Жоғары мектептегі ҚР 

экономикалық білім беру мəселелері 
1 1 8 8 

5 ҚР-дағы экономикалық білім беруді 
кадрлық қамтамасыз ету 

2 2 3 3 

6 Экономикалық мамандықгар 
бойынша оқытудың қашықтықтан 
білім беру жүйесін дамыту 
мəселелері 

2 2 6 6 

7 Оқыту үдерісінде ақпараттық 
технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1 1 5 5 

8 Экономикалық мамандыктар 
бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 

1 1 5 5 

9 Экономикалық оку орындарынын 
кəсіпорын - тəжірибе базаларымен 
байланыс мəселелері 

1 1 5 5 

10 
Білім беруді қаржыландыру 
сұрактары 

1 1 5 5 

 Барлығы 15 15 60 60 
 

 
Бағдарламаның құжаты 

 
Кіріспе 

Нарықгық экономика мен жаһандану үдерісіне өтуге байланысты 
Қазақстанда орын алған жүйенің мамандарды даярлаудың білім алушылар 
мен білім беру бағдарламаларының академиялық ұтқырлығы, оқу үдерісінің 
жекелігі мен ырықтандыру, тұлғаның дамуының бостандыққа жəне 
қажеттілікке, оқытушылардың кəсіби деңгейі мен жоғары мəртебесін 
қолдауға бағытталу, жоғары білім беруді мемлекетпен бірлесе отырып 
қаржыландыру үшін азаматтардың қаражаттары жəне жұмыс берушілерді 
тарту қажеттілігі мен жүзеге асыруды мойындау, жоғары білім беруге қол 
жеткізуде барлық азаматтарға бірдей жағдайды қамтамасыз ету үшін 
бюджетгік қаражатгарды əділетті қолдану, экономикалық білім беру жүйесі 
дамуының əлемдік үрдісіне сəйкессіздігі біршама айқын көріне бастады. 

Қоғамда орын алған Қазақстанның экономикалық білім беруінің 
ұстанымдары мен мүмкін бағыттары жөніндегі өткір пікірталас бүгінде 
казақстандық ғылыми-педагогикалық қоғамының жоғары кəсіби білім беру 
жүйесінің кешенді реформасының қажетгілігі мен өзектілігін жете 
түсінгендігін көрсетеді. Бұл үшін онын қызмет етуіне негіз болған бірқатар 
ұстанымдарды қайта қарастыру жəне ғылымның өндіріспен, білім берумен 
өзара байланысты мəселелерін зертгеу қажет. 
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1-тақырып. ҚР зкономикалық білім беру жүйесінің қазіргі 
жағдайы 

2015 ж. дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасы. Үлттық білім 
беру үлгісінің ерекшеліктері. Болон үдерісі жəне Қазақстанның білім беру 
стандартгары. Орта білім, жоғары білім жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім. 

2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі дамуының басты бағыттары 
(мақсатты орнатулар). Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру 
жүйесінің дамуынын əлеуметтік-экономикалық динамикасы. 

Қазақстанның жоғары білім беруінің əлемдік білім беру кеңістігімен 
байланысы реформасының басымдылығы. Қазақстан Республикасындағы 
білімі жөніндегі қазақстандық құжаттарды жəне сол секілді шетелдік 
құжатгарды тану. Елдің басты əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне 
жоғары білімнің əсер етуі саласының басымдылығы. 

3 тақырып. ҚР-дағы жоғары оқу орнына дейінгі экономикалық 
білім беру маселелері 

Оқушылардың экономикалық ойлауының қалыптасуы. Экономикалық 
қызметтің түрлі түрлерін қапыптастыру əдістемесі. Мектеп түлегінің негізгі, 
тірек жəне пəндік құзыреттілігі. Қазақстандағы орта білім берудін құрылымы 
мен мазмұны. 

4 тақырып. Жоғары мектептегі ҚР-нын экономикалық білім 
беруінің мəселелері 

Қазакстандағы білім беру үдерісін реформалаудың мазмұны мен 
кұрылымы. Экономикалық бідім беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 
кұқықтық негізін жаңарту. Жаһандану жағдайындағы қазақстандық 
экономикалық білім берудің бəсекелестігі. 

5 тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық 
қамтамасыз ету 

Экономикалық мамандықтар педагогтарының кəсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру. Халықаралық кірігу жəне жалпыға бірдей жаһандану 
жағдайындағы Қазақстанның экономикалық қуатын кадрлық қамтамасыз ету. 

6 тақырып. Экономикалық мамандыктар бойынша оқытудың 
қашықтықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

Экономикапық білім беруде ақпараттық жəне телекоммуникациялық 
технологияларды колдану. «Экономикалык білім беру жүйесі» саласының 
эволюциясы. Қашықгықтан оқыту түрлері. 

7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен 
Интернет қорларын қолдану мəселелері 

Оқыту үдерісінде ақпараттык технологиялар мен Интернет қорларын 
қолданудың ұйымдастырушылық, техникалық, кадрлық жəне технологиялық 
алғышарттары. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану 
түрлері. Интернет қорларын қолдану əдістері. 
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8 такырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім 
беруді дамыту мəселелері 

Басым экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
кезеңдік ендіруді ұйымдастыру. Болашақ көптілді экономикалық пəндер 
оқытушылары үшін тілдік курстар (шет тілін меңгеру деңгелері бойынша) 
ұйымдастыру. 

Экономикалық пəндер оқытушыларын шетелде мақсатты даярлауды 
ұйымдастыру. Көптілді топтарда дəріс оқу жəне практикалық сабақтар 
жүргізуі үшін шетелдік ғалымдарды, мамандарды, окытушыларды, сондай-ақ 
шетелдік компаниялардың өкілдерін тарту. 

Көптілділік ұстанымын ескере отырып экономикалық мамандықтар 
пəндерін кітаппен қамтамасыз ету. Шетелдік серіктестермен бірлесе отырып 
оқулықтар мен оқу құралдарын жазуды ұйымдастыру. 

9 тақырып. Экономикалық оқ орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
базаларымен байланыс мəселелері 

Кəсіби экономикалық білім беру жүйесі жұмысының төмен 
тиімділігінің себеітгері. Жұмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесінің 
тиімді байланысы жолындағы тосқауылдар жəне оларды жою механизмдері. 
Жүмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесі мекемелерінін өзара 
байланыс тəжірибесі. 

10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 
Жоғары білім беру жүйесін қаржыландырудың шетелдік тəжірибесі 

жəне оның Қазақстан Республнкасында бейімделуі. Білім беруді 
қаржыландыру көздері мен əрекет етуші түрлері. «Төмен əлеуметтік кепіл», 
«өте қауіпті» ұғымы жəне қаржыландырудың «шынайы» көрсеткіштері жəне 
білім беруді дамыту. 

 
Практикалық (семинар) жəне лабораториялық сабақтар 

(лабораториялық практикумдар) такырыптарының үлгілік тізімі 
1-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беру жүйесі 

1. Елдің білім беру əлеуетінің мəселелері, барлық білім беру сатылары үшін 
жалпыға міндетті стандарпгтарды ендіру, абитуриенттердің мемлекеттік 
білім гранттарын алуы үшін орталықтандырылған тестілеуді ұйымдастыру. 

2. Қазакстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы 
2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

1. Жаңа əлеуметтік-экономикалық жағдайында Қазақстан 
Республикасындағы жоғары білім беру жүйесін басқарудың 
ұйымдастырушылық - нормативті механизмдерінің трансформациясы 

2. Білім беру реформалары басымдықгарын қалыптастырудың əлеуметгік-
экономикалық жəне саяси мəні 

3. Білім мен ғылымның кірігуіндегі басымдықтар 
4. Қазақстанда жоғары білім беруді дамыту мен қалыптастырудың 
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ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдірудің базалық 
ұстанымдары 
3-тақырып. ҚР-дағы ЖОО-ға дейінгі білім беру 

1. Мектептегі нəтижеге бағытталған экономикалық білім беруді 
ұйымдастыру үлгісі (Outcomes Based Education) жəне олардың ерекшеліктері 

2. Экономикалық білім берудегі оқыту үдерісін ұйымдастыру 
3. Мектептегі экономика курсын дамыту үрдісі 
4-тақырып. Жоғары мектептегі ҚР экономикалық білім беру мəселелері 

1. Білім беру саласындағы жаңа ұйымдастырушылық-экономикапық 
механизмдерді қалыптастыру 

2. ҚР ЖОО-дағы экономикалық білім алудың ұстанымдары, зандылығы жəне 
мəселелері 
5-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық қамтамасыз 
ету 

1. Кəсіби білім мен дағдыларды тереңдету мəселелері, елдің индустриалды-
инновациялық талаптарына сəйкес жаңа кəсіп пен мамандықтарды иелену 

2. Евразиялық жəне əлемдік сұраныс деңгейі бойынша қазақстандық 
мамандардың бəсекеге қабілеттілігі мəселесі 
6 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша оқытудың 
қашыкгықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

1. Білім берудің дəстүрлі жүйесінен ашық қашықтықтан білім беру жүйесін 
қалыптастырудың мəні мен ұстанымдары 

2. Экономикалық пəндерді қашықтықтан оқыту жүйесінің мəні мен 
өлшемдері 
7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1. Интернетке қосылу. World Wide Web қызметі. Бүкілəлемдік тор бойынша 
саяхат. 

2. Ақпаратгы іздеу. Іздеу серверлерін оқып-үйрену (Yandex, Aport, Rambler, 
Altavista, Yahoo жəне т.б.). 

3. Электронды пошта арқылы ақпарат беру жəне алу. Пошталық серверге 
тіркелу ((mail.ru, inbox.ru, hotmail.ru т.б.). 

4. Жіберу тізімдері. Қажетті ақпаратқа жазылу. Интернетте қарым-қатынас. 
5. Виртуалды кітапханалар. Ақпарат іздеу үшін телеконференциялар мен 
такырыптық форумдарды қолдану. 
8 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 

1. Білікті көптілді кадрлармен қамтамасыз етудің жыл сайынғы бақылау 
жүргізу мəселелері. 

2. Көптілді академиялық топтарды кезеңдік қалыптастыру. 
3. Экономикалық пəндерді оқу үшін электронды қорды көптілді оқу, 
əдістемелік, ғылыми, анықтамалық жəне т.б. əдебиеттермен, 
мультимедиялық материалдармен толықгыру. 
9 тақырып. Экономикалық оқу орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
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базаларымен байланыс мəселелері 
1. Кəсіби білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер арасындағы өзара 
байланыс түрлері. 

2. Жас мамандарды даярлау деңгейін бағалау. 
10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 

1. Білім беруді қаржьшық қамтамасыз ету жағдайы мен кұырылымы. 
2. Білім беру сапасының қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту 
жолдары: бюджеттік қаражатты үнемді жəне мақсатты қолданудың қатаң 
саясаты; бір оқушыға шаққандағы орта жалпы жəне кəсіби білім беруді 
құқықтық қаржыландыру; қаржыландырудың бюджеттен тыс көздерін 
тартуды кеңейту. 

МОӨЖ үлгілік тақырыптяры 
1. Білім беру үдерісіндегі БҰҰ -ның рөлі жəне оның құрылымы (ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ) 

2. Білім берудің халықаралық топтастырулары: мəні, мазмұны жəне оларды 
жетілдіру 

3. Болон үдерісі жəне Қазақстаннын білім беру стандарттары 
4. ЖОО-ға дейінгі экономикалық білім берудің үлгілері 
5. ЖОО-ға білім беру үдерісін басқару 
6. «Мектеп-ЖОО» үздіксіз білім беру үлгісін əзірлеу 
7. Болон үдерісі жағдайындағы ЖОО-ға дейінгі даярлауды қамтамасыз ету 
8. Адами капитал тұжырымдамасының практикалық қосымшасы 
9. Экономикалық пəндер оқушыларының экономикалық дайындығын 
бағалау жəне өлшемі 

10. Экономикалық курстарды оқытудағы кадрлық қамтамасыз ету жүйесін 
қалыптастыру 

11. Инновациялық экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мəселелері 
12. Инвестициялардың адами капиталға тиімділігі 
13. Адами капиталдағы инвестициялардың тиімділігін артгыратын факторлар 
14. Білім беру қызметіне деген сұраныс жəне оны анықтаушы факторлар 
15. Мəліметтерді іздеу үшін ҒТР қызметін қолдану. НТМL тілінің негіздері. 
16. Құжаттың гипермəтіндік құрылымы. Гипермəтіндік сілтемелер. 
17. Web-сайт атауларының домендік кұрылымы. Жоба-сайт құру. Сайтты 
алып жүру əдістемесі. 

18. Білім беруді қаржыландыру үлгісі: отандық жəне шетелдік тəжірибе 
19. Экономикалық білім беру сапасын анықтаушы факторлар. Білім беру 
сапасын бағалау əдістері. 

20. Экономикалық білім берудегі жұмысшылардың біліктілігін жетілдіру 
жүйесі жəне қайта даярлау 

21. Білім беру үдерісіндегі инновацияларды қолданудың шетелдік тəжірибесі 
МӨЖ үлгілік тақырыптары 

1. Т.Шульц жəне Г. Беккер еңбектеріндегі адами капитал теориясы 
2. Дакар декларациясы: негізгі ережелер жəне оған Қазақстанның ұлттық 
білім беру үлгісінің сəйкестігі 
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3. Қазақстандағы экономикалық өсуге білім беру жүйесі мен халықтың 
білім деңгейінің əсері 

4. ҚР Білім туралы Заңындағы адами даму тұжырымдамасының басты 
ережелерін жүзеге асыру 

5. Білім беру кедейшіліктен арылудың факторы ретінде 
6. Мектепке дейінгі жəне мектептік мекемелерді оңтайландыру салдарлары 
7. ЖОО білім беруді жаңарту: деңгейі, міндетгері жəне нəтижелері 
8. Білім беру саласындағы қызметкерлердің еңбек төлемақысының 
ерекшелігі жəне əлеуметгік қорғау 

9. Қоғамның білімдік əлеуеті: жаңа бағыттар 
10. Қазақстанның ғылыми əлеуеті 
11. Қазақстандағы ғылым тарихы 
12. Білім бакылауы: білім берудің жай-күйі жəне мəселелері 
13. Қазақстандағы қашықгықтан оқыту 
14. Білімі кең экономика: тұыжырмдамалары, үрдістер, стратегиялар 
15. Білім тұжырымдамасы - экономикалық өсудін негізі 
16. Адами қорды басқару жүйесін жетілдірудін басты багыттары 

 
Қолданылған əдебиеттер тізімі 

1. Қазакстан Республикасынын «Білім туралы» Заны 7 маусым 1999 жыл 
N389-1. 

2. Мемлекеттік бағдарлама «Білім» Қазақстан Республикасының Президенті 
Жарлығымен бекітілген 30 қыркүйек 2000 ж. N 448. 

3. Білімді дамытудың ұзақ жылдық бағдарламасы 2020 жылға дейінгі. 
4. Қазакстан Республикасының Президентінің 2003 ж. 21 қазандағы N 1208 
«Қазакстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін 
жетілдіру бойынша шаралар туралы» үкімі. 

5. Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных 
заведений Республики Казахстан (обсуждена и одобрена на совещании 
ректоров в рамках расширенной Коллегии Министерсгва образования и 
науки Республики Казахстан от 19 қаңтар 2011 жыл). 

6. Сарбасова Т.С., Даулиева Г.Р., Экономика образования. - Алматы: КазНУ, 
2004. 

7. Сапарбаев М.М. Государственное регулирование высшей школы. - 
Алматы, 2004. 

8. Э.Тоффлер, Шок будущего / Э.Тоффлер. - М., 2002. 
9. Р.А. Нуртазина Послевузовское профессиональное образование в 
Казахстане: глобальные тенденции и модернизация / Р.А. Нуртазина // 
Модернизация отечественного образования: сущность, проблемы, 
перспективы. - Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2005. - С. 38 - 55. 
 
 
Құрастырған: 
Дəлетбақов Б.Д. - э.ғ.д., профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ 



308 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМА 
 
 
 
 
 
 

ЕВОМ 5301 Экономикалық білім берудін өзекті мəселелері 
 
 
 

6М011500 - Құқық жəне экономика негіздері 
 
 

1,5 жылдық 
 
 
 

3 кредит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 2016 



309 

 

Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 

 
 

 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 

 
 
4. Пікір берушілер: 

Аубакирова Ж.Я. - э.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
Шадиев Қ. Х., - э.ғ.к., аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 

 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 

ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсініктеме хат 
Қазақстан Республикасынын даму жылдарында білім жəне гылым 

саласы нарықтык жағдайларға бейімделді. Қүқықтық нормативтік база 
калыптасып, білім берудің ұлттық моделі кұрыдды, «Білім беру» 
Мемлекетгік бағдарламасы жүзеге асырылды. Жаңа кезеңнің - білім беру 
сапасын жоғарылату жəне оның үздіксіз сипаты, «зертгеу-əзірлеу-кадрлар 
даярлау-өнеркəсіптік игеру» бірыңғай ғылыми-өндірісгік кезеңге көшу 
уақыты да келді. Дəл осы жайт магистранттардың «Экономикалық білім 
берудің өзекгі мəселелері» курсын оқуының біртұтастылығын тудырды. 

Осы курсының мақсаты ауыспалы қазакстандық коғамның қарқыны мен 
ерекшеліктерін ескерумен экономикалық білімнің мəселелерін зерттеуде 
тəжірибе алуды зертгеу жүйесі болып табылады. 

Курстың міндеттері келесілер болып табылады: 
− Білім беру саласында - экономикалык білім алудың мəселелері жэне 

олардың диспропорциялары туралы білім берудің негіздерін игеру, сонымен 
қатар білім беру жүйесі кызмет етуінің кагидаларын, занцылыктарын жəне 
қаркынын зерттеу; 

− өзіндік таным саласында - жеке əлеуетті магыналасгыру, танымдық 
азаматтық экономикалық мінез-кұлыкты қалыптасгыру; 

− ынталандыру саласында - экономикалық білім алу мəселелеріне 
мүддені дамыту, сонымен катар жаңа білімдер, өзін-өзі жүзеге асыруға 
ұмтылу, ол əлеуметтік қорғаудың кұралы, нарық жагдауларына бейімделу 
кұралы болуы тиіс. 

Бағдарлама ҚР МЕМС 7.09.138 - 2010 мемлекетгік білім берудің 
жалпыға білім беру стандартының негізінде жасалған жəне мазмұнының 
минимумы мен магистранттардын даярлық дəрежесіне қойылатын 
талаптардан тұрады. 

Пəннің кұзыреттіліктері: 
«Экономикалық білім берудің өзекті мəселелері» пəнін меңгергеннен 

кейін магистранттар білуі тиіс: 
− экономикалық білім алу əдістемесіндегі, сондай-ақ қоғам дамуын 

біліммен қамтамасыз етудегі жаңа парадигмалардың теориялык негіздерін 
жəне категориалды аппаратын; 

− экономикалық білім алу жағдайындағы Қазақстанның адами 
əлеуетін тиімді қолданудың теориялық жəне тəжірибелік аспектілерін; 

− Қазақстан Республикасындағы білім беруді реформалау 
жағдайындағы экономикалық мамандықтар алу жүйесінің басты мақсатгары 
мен міндеттерінің топтастырылуын. 

Магистрант осы пəнді меңгергеннен кейін міндетті: 
− үздіксіз білім берудін басты мақсатгарымен əрекет ете біпуге, 

сондай-ақ педагогикалық сала үшін кадрлар даярлаудың қазіргі жай-күйін 
білуге; 

− «басты құзыреттілікгерді» қалыптастыруға жəне дамытуға; 
− тəжірибе барысында адами капиталдың өлшем белгілерін колдана 
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білуге; 
− инновациялық білім беру технологияларын түсіне білуге. 
Магистрант курсты аяқтағаннан кейін экономика білімінің қазіргі 

талаітгарын ескере отырып жоғары білім құрылымын реформалауда 
көкейтесті мəселелерді анықтап, оған талдау жасауға дайын болуы керек. 

 
Пререквизиттер тізімі 

аталмыш пəнді меңгеруде қажетті басты тақырыптарды көрсете отырып 
 

№ Пəн атаулары, олардың тараулары (тақырыптары) 
1 2 
1 Жаңа теориялық экономика - теориялық экономика жəне экология, 

индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы адами капитап, білім 
беру жүйесінің экономикапық механизмін жаңартудың шетелдік 
тəжірибесі 

2 Ұлттық экономиканың өзекті мəселелері: микро жəне макро деңгей - 
ұлттық экономиканың мазмұны мен тұжырымдамасы, ұлттық 
экономикадағы кірістерді бөлу 

3 Жаһандану жағдайындағы Қазақстан экономикасы – жаһандану 
экономикасы жүйесіндегі Қазақстан, қоғамның əлеуметтік-
экономикалық деференциациясы 

4 Педагогика - педагогика теориясы, оқыту əдісгері мен əдістемесі, 
педагогикалық технологиялар 

 
Постреквизиттер тізімі: 

1. Интеллектуалды меншіктің инсттуционалды мəселелері 
2. Индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы ғыпыми-техникалық 
сала 
3. Магистрлік диссертацияны жазудағы зертгеу дағдылары 

 
«Экономикалык білім берудің өзекті мəселелері» пəнінің 

тақырыптық жоспары 
 

№ 
Тақырыптар атауы Дəріс Тəжір

ибе Моөж Мөж 

1 2 3 4 5 6 

1 
ҚР экономикалык білім жүйесінің 
қзіргі жағдайы 

1 1 4 4 

2 ҚР-дағы білім беру жүйесін 
ұйымдастырушыпық-экономикалық 
реформалаудың басты бағытгары 

1 1 5 5 

3 ҚР-дагы ЖОО-ға дейінгі білім беру 2 2 8 8 
1 2 3 4 5 6 
4 Жоғары мектептегі ҚР 1 1 8 8 
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экономикалық білім беру мəселелері 
5 ҚР-дағы экономикалық білім беруді 

кадрлық қамтамасыз ету 
2 2 3 3 

6 Экономикалық мамандықгар 
бойынша оқытудың қашықтықтан 
білім беру жүйесін дамыту 
мəселелері 

2 2 6 6 

7 Оқыту үдерісінде ақпараттық 
технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1 1 5 5 

8 Экономикалық мамандыктар 
бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 

1 1 5 5 

9 Экономикалық оку орындарынын 
кəсіпорын - тəжірибе базаларымен 
байланыс мəселелері 

1 1 5 5 

10 
Білім беруді қаржыландыру 
сұрактары 

1 1 5 5 

 Барлығы 15 15 60 60 
 

Бағдарламаның құжаты 
 

Кіріспе 
Нарықгық экономика мен жаһандану үдерісіне өтуге байланысты 

Қазақстанда орын алған жүйенің мамандарды даярлаудың білім алушылар 
мен білім беру бағдарламаларының академиялық ұтқырлығы, оқу үдерісінің 
жекелігі мен ырықтандыру, тұлғаның дамуының бостандыққа жəне 
қажеттілікке, оқытушылардың кəсіби деңгейі мен жоғары мəртебесін 
қолдауға бағытталу, жоғары білім беруді мемлекетпен бірлесе отырып 
қаржыландыру үшін азаматтардың қаражаттары жəне жұмыс берушілерді 
тарту қажеттілігі мен жүзеге асыруды мойындау, жоғары білім беруге қол 
жеткізуде барлық азаматтарға бірдей жағдайды қамтамасыз ету үшін 
бюджетгік қаражатгарды əділетті қолдану, экономикалық білім беру жүйесі 
дамуының əлемдік үрдісіне сəйкессіздігі біршама айқын көріне бастады. 

Қоғамда орын алған Қазақстанның экономикалық білім беруінің 
ұстанымдары мен мүмкін бағыттары жөніндегі өткір пікірталас бүгінде 
казақстандық ғылыми-педагогикалық қоғамының жоғары кəсіби білім беру 
жүйесінің кешенді реформасының қажетгілігі мен өзектілігін жете 
түсінгендігін көрсетеді. Бұл үшін онын қызмет етуіне негіз болған бірқатар 
ұстанымдарды қайта қарастыру жəне ғылымның өндіріспен, білім берумен 
өзара байланысты мəселелерін зертгеу қажет. 

1-тақырып. ҚР зкономикалық білім беру жүйесінің қазіргі 
жағдайы 
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2015 ж. дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасы. Үлттық білім 
беру үлгісінің ерекшеліктері. Болон үдерісі жəне Қазақстанның білім беру 
стандартгары. Орта білім, жоғары білім жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім. 

2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі дамуының басты бағыттары 
(мақсатты орнатулар). Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру 
жүйесінің дамуынын əлеуметтік-экономикалық динамикасы. 

Қазақстанның жоғары білім беруінің əлемдік білім беру кеңістігімен 
байланысы реформасының басымдылығы. Қазақстан Республикасындағы 
білімі жөніндегі қазақстандық құжаттарды жəне сол секілді шетелдік 
құжатгарды тану. Елдің басты əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне 
жоғары білімнің əсер етуі саласының басымдылығы. 

3 тақырып. ҚР-дағы жоғары оқу орнына дейінгі экономикалық 
білім беру маселелері 

Оқушылардың экономикалық ойлауының қалыптасуы. Экономикалық 
қызметтің түрлі түрлерін қапыптастыру əдістемесі. Мектеп түлегінің негізгі, 
тірек жəне пəндік құзыреттілігі. Қазақстандағы орта білім берудін құрылымы 
мен мазмұны. 

4 тақырып. Жоғары мектептегі ҚР-нын экономикалық білім 
беруінің мəселелері 

Қазакстандағы білім беру үдерісін реформалаудың мазмұны мен 
кұрылымы. Экономикалық бідім беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 
кұқықтық негізін жаңарту. Жаһандану жағдайындағы қазақстандық 
экономикалық білім берудің бəсекелестігі. 

5 тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық 
қамтамасыз ету 

Экономикалық мамандықтар педагогтарының кəсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру. Халықаралық кірігу жəне жалпыға бірдей жаһандану 
жағдайындағы Қазақстанның экономикалық қуатын кадрлық қамтамасыз ету. 

6 тақырып. Экономикалық мамандыктар бойынша оқытудың 
қашықтықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

Экономикапық білім беруде ақпараттық жəне телекоммуникациялық 
технологияларды колдану. «Экономикалык білім беру жүйесі» саласының 
эволюциясы. Қашықгықтан оқыту түрлері. 

7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен 
Интернет қорларын қолдану мəселелері 

Оқыту үдерісінде ақпараттык технологиялар мен Интернет қорларын 
қолданудың ұйымдастырушылық, техникалық, кадрлық жəне технологиялық 
алғышарттары. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану 
түрлері. Интернет қорларын қолдану əдістері. 

8 такырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім 
беруді дамыту мəселелері 
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Басым экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
кезеңдік ендіруді ұйымдастыру. Болашақ көптілді экономикалық пəндер 
оқытушылары үшін тілдік курстар (шет тілін меңгеру деңгелері бойынша) 
ұйымдастыру. 

Экономикалық пəндер оқытушыларын шетелде мақсатты даярлауды 
ұйымдастыру. Көптілді топтарда дəріс оқу жəне практикалық сабақтар 
жүргізуі үшін шетелдік ғалымдарды, мамандарды, окытушыларды, сондай-ақ 
шетелдік компаниялардың өкілдерін тарту. 

Көптілділік ұстанымын ескере отырып экономикалық мамандықтар 
пəндерін кітаппен қамтамасыз ету. Шетелдік серіктестермен бірлесе отырып 
оқулықтар мен оқу құралдарын жазуды ұйымдастыру. 

9 тақырып. Экономикалық оқ орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
базаларымен байланыс мəселелері 

Кəсіби экономикалық білім беру жүйесі жұмысының төмен 
тиімділігінің себеітгері. Жұмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесінің 
тиімді байланысы жолындағы тосқауылдар жəне оларды жою механизмдері. 
Жүмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесі мекемелерінін өзара 
байланыс тəжірибесі. 

10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 
Жоғары білім беру жүйесін қаржыландырудың шетелдік тəжірибесі 

жəне оның Қазақстан Республнкасында бейімделуі. Білім беруді 
қаржыландыру көздері мен əрекет етуші түрлері. «Төмен əлеуметтік кепіл», 
«өте қауіпті» ұғымы жəне қаржыландырудың «шынайы» көрсеткіштері жəне 
білім беруді дамыту. 

 
Практикалық (семинар) жəне лабораториялық сабақтар 

(лабораториялық практикумдар) такырыптарының үлгілік тізімі 
1-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беру жүйесі 
1. Елдің білім беру əлеуетінің мəселелері, барлық білім беру сатылары үшін 
жалпыға міндетті стандарпгтарды ендіру, абитуриенттердің мемлекеттік 
білім гранттарын алуы үшін орталықтандырылған тестілеуді ұйымдастыру. 
2. Қазакстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы 
2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

1. Жаңа əлеуметтік-экономикалық жағдайында Қазақстан 
Республикасындағы жоғары білім беру жүйесін басқарудың 
ұйымдастырушылық - нормативті механизмдерінің трансформациясы 

2. Білім беру реформалары басымдықгарын қалыптастырудың əлеуметгік-
экономикалық жəне саяси мəні 

3. Білім мен ғылымның кірігуіндегі басымдықтар 
4. Қазақстанда жоғары білім беруді дамыту мен қалыптастырудың 
ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдірудің базалық 
ұстанымдары 
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3-тақырып. ҚР-дағы ЖОО-ға дейінгі білім беру 
1. Мектептегі нəтижеге бағытталған экономикалық білім беруді 
ұйымдастыру үлгісі (Outcomes Based Education) жəне олардың ерекшеліктері 

2. Экономикалық білім берудегі оқыту үдерісін ұйымдастыру 
3. Мектептегі экономика курсын дамыту үрдісі 
4-тақырып. Жоғары мектептегі ҚР экономикалық білім беру мəселелері 

1. Білім беру саласындағы жаңа ұйымдастырушылық-экономикапық 
механизмдерді қалыптастыру 

2. ҚР ЖОО-дағы экономикалық білім алудың ұстанымдары, зандылығы 
жəне мəселелері 
5-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық қамтамасыз 
ету 

1. Кəсіби білім мен дағдыларды тереңдету мəселелері, елдің индустриалды-
инновациялық талаптарына сəйкес жаңа кəсіп пен мамандықтарды иелену 

2. Евразиялық жəне əлемдік сұраныс деңгейі бойынша қазақстандық 
мамандардың бəсекеге қабілеттілігі мəселесі 
6 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша оқытудың 
қашыкгықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

1. Білім берудің дəстүрлі жүйесінен ашық қашықтықтан білім беру жүйесін 
қалыптастырудың мəні мен ұстанымдары 

2. Экономикалық пəндерді қашықтықтан оқыту жүйесінің мəні мен 
өлшемдері 
7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1. Интернетке қосылу. World Wide Web қызметі. Бүкілəлемдік тор бойынша 
саяхат. 

2. Ақпаратгы іздеу. Іздеу серверлерін оқып-үйрену (Yandex, Aport, Rambler, 
Altavista, Yahoo жəне т.б.). 

3. Электронды пошта арқылы ақпарат беру жəне алу. Пошталық серверге 
тіркелу ((mail.ru, inbox.ru, hotmail.ru т.б.). 

4. Жіберу тізімдері. Қажетті ақпаратқа жазылу. Интернетте қарым-қатынас. 
5. Виртуалды кітапханалар. Ақпарат іздеу үшін телеконференциялар мен 
такырыптық форумдарды қолдану. 
8 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 

1. Білікті көптілді кадрлармен қамтамасыз етудің жыл сайынғы 
бақылау жүргізу мəселелері. 

2. Көптілді академиялық топтарды кезеңдік қалыптастыру. 
3. Экономикалық пəндерді оқу үшін электронды қорды көптілді 

оқу, əдістемелік, ғылыми, анықтамалық жəне т.б. əдебиеттермен, 
мультимедиялық материалдармен толықгыру. 
 
9 тақырып. Экономикалық оқу орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
базаларымен байланыс мəселелері 
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1. Кəсіби білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер арасындағы өзара 
байланыс түрлері. 

2. Жас мамандарды даярлау деңгейін бағалау. 
10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 

1. Білім беруді қаржьшық қамтамасыз ету жағдайы мен кұырылымы. 
2. Білім беру сапасының қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту 
жолдары: бюджеттік қаражатты үнемді жəне мақсатты қолданудың қатаң 
саясаты; бір оқушыға шаққандағы орта жалпы жəне кəсіби білім беруді 
құқықтық қаржыландыру; қаржыландырудың бюджеттен тыс көздерін 
тартуды кеңейту. 

 
МОӨЖ үлгілік тақырыптяры 

1. Білім беру үдерісіндегі БҰҰ -ның рөлі жəне оның құрылымы (ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ) 

2. Білім берудің халықаралық топтастырулары: мəні, мазмұны жəне оларды 
жетілдіру 

3. Болон үдерісі жəне Қазақстаннын білім беру стандарттары 
4. ЖОО-ға дейінгі экономикалық білім берудің үлгілері 
5. ЖОО-ға білім беру үдерісін басқару 
6. «Мектеп-ЖОО» үздіксіз білім беру үлгісін əзірлеу 
7. Болон үдерісі жағдайындағы ЖОО-ға дейінгі даярлауды қамтамасыз ету 
8. Адами капитал тұжырымдамасының практикалық қосымшасы 
9. Экономикалық пəндер оқушыларының экономикалық дайындығын 
бағалау жəне өлшемі 

10. Экономикалық курстарды оқытудағы кадрлық қамтамасыз ету жүйесін 
қалыптастыру 

11. Инновациялық экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мəселелері 
12. Инвестициялардың адами капиталға тиімділігі 
13. Адами капиталдағы инвестициялардың тиімділігін артгыратын факторлар 
14. Білім беру қызметіне деген сұраныс жəне оны анықтаушы факторлар 
15. Мəліметтерді іздеу үшін ҒТР қызметін қолдану. НТМL тілінің негіздері. 
16. Құжаттың гипермəтіндік құрылымы. Гипермəтіндік сілтемелер. 
17. Web-сайт атауларының домендік кұрылымы. Жоба-сайт құру. Сайтты 
алып жүру əдістемесі. 

18. Білім беруді қаржыландыру үлгісі: отандық жəне шетелдік тəжірибе 
19. Экономикалық білім беру сапасын анықтаушы факторлар. Білім беру 
сапасын бағалау əдістері. 

20. Экономикалық білім берудегі жұмысшылардың біліктілігін жетілдіру 
жүйесі жəне қайта даярлау 

21. Білім беру үдерісіндегі инновацияларды қолданудың шетелдік тəжірибесі 
 

МӨЖ үлгілік тақырыптары 
1. Т.Шульц жəне Г. Беккер еңбектеріндегі адами капитал теориясы 
2. Дакар декларациясы: негізгі ережелер жəне оған Қазақстанның ұлттық 
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білім беру үлгісінің сəйкестігі 
3. Қазақстандағы экономикалық өсуге білім беру жүйесі мен халықтың 
білім деңгейінің əсері 
4. ҚР Білім туралы Заңындағы адами даму тұжырымдамасының басты 
ережелерін жүзеге асыру 
5. Білім беру кедейшіліктен арылудың факторы ретінде 
6. Мектепке дейінгі жəне мектептік мекемелерді оңтайландыру салдарлары 
7. ЖОО білім беруді жаңарту: деңгейі, міндетгері жəне нəтижелері 
8. Білім беру саласындағы қызметкерлердің еңбек төлемақысының 
ерекшелігі жəне əлеуметгік қорғау 
9. Қоғамның білімдік əлеуеті: жаңа бағыттар 
10. Қазақстанның ғылыми əлеуеті 
11. Қазақстандағы ғылым тарихы 
12. Білім бакылауы: білім берудің жай-күйі жəне мəселелері 
13. Қазақстандағы қашықгықтан оқыту 
14. Білімі кең экономика: тұыжырмдамалары, үрдістер, стратегиялар 
15. Білім тұжырымдамасы - экономикалық өсудін негізі 
16. Адами қорды басқару жүйесін жетілдірудін басты багыттары 

 
Қолданылған əдебиеттер тізімі 

1. Қазакстан Республикасынын «Білім туралы» Заны 7 маусым 1999 жыл 
N389-1. 

2. Мемлекеттік бағдарлама «Білім» Қазақстан Республикасының Президенті 
Жарлығымен бекітілген 30 қыркүйек 2000 ж. N 448. 

3. Білімді дамытудың ұзақ жылдық бағдарламасы 2020 жылға дейінгі. 
4. Қазакстан Республикасының Президентінің 2003 ж. 21 қазандағы N 1208 
«Қазакстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін 
жетілдіру бойынша шаралар туралы» үкімі. 

5. Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных 
заведений Республики Казахстан (обсуждена и одобрена на совещании 
ректоров в рамках расширенной Коллегии Министерсгва образования и 
науки Республики Казахстан от 19 қаңтар 2011 жыл). 

6. Сарбасова Т.С., Даулиева Г.Р., Экономика образования. - Алматы: КазНУ, 
2004. 

7. Сапарбаев М.М. Государственное регулирование высшей школы. - 
Алматы, 2004. 

8. Э.Тоффлер, Шок будущего / Э.Тоффлер. - М., 2002. 
9. Р.А. Нуртазина Послевузовское профессиональное образование в 
Казахстане: глобальные тенденции и модернизация / Р.А. Нуртазина // 
Модернизация отечественного образования: сущность, проблемы, 
перспективы. - Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2005. - С. 38 - 55. 
 
Құрастырған: 
Дəлетбақов Б.Д. - э.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ. 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 

 
 

 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Аубакирова Ж.Я. - э.ғ.д., профессор, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
Шадиев Қ. Х., - э.ғ.к., аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсініктеме хат 
Қазақстан Республикасынын даму жылдарында білім жəне гылым 

саласы нарықтык жағдайларға бейімделді. Қүқықтық нормативтік база 
калыптасып, білім берудің ұлттық моделі кұрыдды, «Білім беру» 
Мемлекетгік бағдарламасы жүзеге асырылды. Жаңа кезеңнің - білім беру 
сапасын жоғарылату жəне оның үздіксіз сипаты, «зертгеу-əзірлеу-кадрлар 
даярлау-өнеркəсіптік игеру» бірыңғай ғылыми-өндірісгік кезеңге көшу 
уақыты да келді. Дəл осы жайт магистранттардың «Экономикалық білім 
берудің өзекгі мəселелері» курсын оқуының біртұтастылығын тудырды. 

Осы курсының мақсаты ауыспалы қазакстандық коғамның қарқыны 
мен ерекшеліктерін ескерумен экономикалық білімнің мəселелерін зерттеуде 
тəжірибе алуды зертгеу жүйесі болып табылады. 

Курстың міндеттері келесілер болып табылады: 
− Білім беру саласында - экономикалык білім алудың мəселелері жэне 

олардың диспропорциялары туралы білім берудің негіздерін игеру, сонымен 
қатар білім беру жүйесі кызмет етуінің кагидаларын, занцылыктарын жəне 
қаркынын зерттеу; 

− өзіндік таным саласында - жеке əлеуетті магыналасгыру, танымдық 
азаматтық экономикалық мінез-кұлыкты қалыптасгыру; 

− ынталандыру саласында - экономикалық білім алу мəселелеріне 
мүддені дамыту, сонымен катар жаңа білімдер, өзін-өзі жүзеге асыруға 
ұмтылу, ол əлеуметтік қорғаудың кұралы, нарық жагдауларына бейімделу 
кұралы болуы тиіс. 

Бағдарлама ҚР МЕМС 7.09.138 - 2010 мемлекетгік білім берудің 
жалпыға білім беру стандартының негізінде жасалған жəне мазмұнының 
минимумы мен магистранттардын даярлық дəрежесіне қойылатын 
талаптардан тұрады. 

Пəннің кұзыреттіліктері: 
«Экономикалық білім берудің өзекті мəселелері» пəнін меңгергеннен 

кейін магистранттар білуі тиіс: 
− экономикалық білім алу əдістемесіндегі, сондай-ақ қоғам дамуын 

біліммен қамтамасыз етудегі жаңа парадигмалардың теориялык негіздерін 
жəне категориалды аппаратын; 

− экономикалық білім алу жағдайындағы Қазақстанның адами 
əлеуетін тиімді қолданудың теориялық жəне тəжірибелік аспектілерін; 

− Қазақстан Республикасындағы білім беруді реформалау 
жағдайындағы экономикалық мамандықтар алу жүйесінің басты мақсатгары 
мен міндеттерінің топтастырылуын. 

Магистрант осы пəнді меңгергеннен кейін міндетті: 
− үздіксіз білім берудін басты мақсатгарымен əрекет ете біпуге, 

сондай-ақ педагогикалық сала үшін кадрлар даярлаудың қазіргі жай-күйін 
білуге; 

− «басты құзыреттілікгерді» қалыптастыруға жəне дамытуға; 
− тəжірибе барысында адами капиталдың өлшем белгілерін колдана 



321 

 

білуге; 
− инновациялық білім беру технологияларын түсіне білуге. 
 
Магистрант курсты аяқтағаннан кейін экономика білімінің қазіргі 

талаітгарын ескере отырып жоғары білім құрылымын реформалауда 
көкейтесті мəселелерді анықтап, оған талдау жасауға дайын болуы керек. 

 
Пререквизиттер тізімі 
аталмыш пəнді меңгеруде қажетті басты тақырыптарды көрсете 

отырып 
 

№ Пəн атаулары, олардың тараулары (тақырыптары) 
1 2 

1 Жаңа теориялық экономика - теориялық экономика жəне экология, 
индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы адами капитап, білім 
беру жүйесінің экономикапық механизмін жаңартудың шетелдік 
тəжірибесі 

2 Ұлттық экономиканың өзекті мəселелері: микро жəне макро деңгей - 
ұлттық экономиканың мазмұны мен тұжырымдамасы, ұлттық 
экономикадағы кірістерді бөлу 

3 Жаһандану жағдайындағы Қазақстан экономикасы – жаһандану 
экономикасы жүйесіндегі Қазақстан, қоғамның əлеуметтік-
экономикалық деференциациясы 

4 Педагогика - педагогика теориясы, оқыту əдісгері мен əдістемесі, 
педагогикалық технологиялар 

 
Постреквизиттер тізімі: 

1. Интеллектуалды меншіктің инсттуционалды мəселелері 
2. Индустриалды-инновациялық даму жағдайындағы ғыпыми-техникалық 
сала 

3. Магистрлік диссертацияны жазудағы зертгеу дағдылары 
 

«Экономикалык білім берудің өзекті мəселелері» пəнінің 
тақырыптық жоспары 

 
№ 

Тақырыптар атауы Дəріс Тəжір
ибе Моөж Мөж 

1 2 3 4 5 6 

1 
ҚР экономикалык білім жүйесінің 
қзіргі жағдайы 

1 1 4 4 

2 ҚР-дағы білім беру жүйесін 
ұйымдастырушыпық-экономикалық 
реформалаудың басты бағытгары 

1 1 5 5 

3 ҚР-дагы ЖОО-ға дейінгі білім беру 2 2 8 8 
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1 2 3 4 5 6 
4 Жоғары мектептегі ҚР 

экономикалық білім беру мəселелері 
1 1 8 8 

5 ҚР-дағы экономикалық білім беруді 
кадрлық қамтамасыз ету 

2 2 3 3 

6 Экономикалық мамандықгар 
бойынша оқытудың қашықтықтан 
білім беру жүйесін дамыту 
мəселелері 

2 2 6 6 

7 Оқыту үдерісінде ақпараттық 
технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1 1 5 5 

8 Экономикалық мамандыктар 
бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 

1 1 5 5 

9 Экономикалық оку орындарынын 
кəсіпорын - тəжірибе базаларымен 
байланыс мəселелері 

1 1 5 5 

10 
Білім беруді қаржыландыру 
сұрактары 

1 1 5 5 

 Барлығы 15 15 60 60 
 

Бағдарламаның құжаты 
 

Кіріспе 
Нарықгық экономика мен жаһандану үдерісіне өтуге байланысты 

Қазақстанда орын алған жүйенің мамандарды даярлаудың білім алушылар 
мен білім беру бағдарламаларының академиялық ұтқырлығы, оқу үдерісінің 
жекелігі мен ырықтандыру, тұлғаның дамуының бостандыққа жəне 
қажеттілікке, оқытушылардың кəсіби деңгейі мен жоғары мəртебесін 
қолдауға бағытталу, жоғары білім беруді мемлекетпен бірлесе отырып 
қаржыландыру үшін азаматтардың қаражаттары жəне жұмыс берушілерді 
тарту қажеттілігі мен жүзеге асыруды мойындау, жоғары білім беруге қол 
жеткізуде барлық азаматтарға бірдей жағдайды қамтамасыз ету үшін 
бюджетгік қаражатгарды əділетті қолдану, экономикалық білім беру жүйесі 
дамуының əлемдік үрдісіне сəйкессіздігі біршама айқын көріне бастады. 

Қоғамда орын алған Қазақстанның экономикалық білім беруінің 
ұстанымдары мен мүмкін бағыттары жөніндегі өткір пікірталас бүгінде 
казақстандық ғылыми-педагогикалық қоғамының жоғары кəсіби білім беру 
жүйесінің кешенді реформасының қажетгілігі мен өзектілігін жете 
түсінгендігін көрсетеді. Бұл үшін онын қызмет етуіне негіз болған бірқатар 
ұстанымдарды қайта қарастыру жəне ғылымның өндіріспен, білім берумен 
өзара байланысты мəселелерін зерттеу қажет. 
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1-тақырып. ҚР зкономикалық білім беру жүйесінің қазіргі 
жағдайы 

2015 ж. дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасы. Үлттық білім 
беру үлгісінің ерекшеліктері. Болон үдерісі жəне Қазақстанның білім беру 
стандартгары. Орта білім, жоғары білім жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім. 

2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі дамуының басты бағыттары 
(мақсатты орнатулар). Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру 
жүйесінің дамуынын əлеуметтік-экономикалық динамикасы. 

Қазақстанның жоғары білім беруінің əлемдік білім беру кеңістігімен 
байланысы реформасының басымдылығы. Қазақстан Республикасындағы 
білімі жөніндегі қазақстандық құжаттарды жəне сол секілді шетелдік 
құжатгарды тану. Елдің басты əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне 
жоғары білімнің əсер етуі саласының басымдылығы. 

3 тақырып. ҚР-дағы жоғары оқу орнына дейінгі экономикалық 
білім беру маселелері 

Оқушылардың экономикалық ойлауының қалыптасуы. Экономикалық 
қызметтің түрлі түрлерін қапыптастыру əдістемесі. Мектеп түлегінің негізгі, 
тірек жəне пəндік құзыреттілігі. Қазақстандағы орта білім берудін құрылымы 
мен мазмұны. 

4 тақырып. Жоғары мектептегі ҚР-нын экономикалық білім 
беруінің мəселелері 

Қазакстандағы білім беру үдерісін реформалаудың мазмұны мен 
кұрылымы. Экономикалық бідім беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 
кұқықтық негізін жаңарту. Жаһандану жағдайындағы қазақстандық 
экономикалық білім берудің бəсекелестігі. 

5 тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық 
қамтамасыз ету 

Экономикалық мамандықтар педагогтарының кəсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру. Халықаралық кірігу жəне жалпыға бірдей жаһандану 
жағдайындағы Қазақстанның экономикалық қуатын кадрлық қамтамасыз ету. 

6 тақырып. Экономикалық мамандыктар бойынша оқытудың 
қашықтықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

Экономикапық білім беруде ақпараттық жəне телекоммуникациялық 
технологияларды колдану. «Экономикалык білім беру жүйесі» саласының 
эволюциясы. Қашықгықтан оқыту түрлері. 

7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен 
Интернет қорларын қолдану мəселелері 

Оқыту үдерісінде ақпараттык технологиялар мен Интернет қорларын 
қолданудың ұйымдастырушылық, техникалық, кадрлық жəне технологиялық 
алғышарттары. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану 
түрлері. Интернет қорларын қолдану əдістері. 



324 

 

8 такырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім 
беруді дамыту мəселелері 

Басым экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
кезеңдік ендіруді ұйымдастыру. Болашақ көптілді экономикалық пəндер 
оқытушылары үшін тілдік курстар (шет тілін меңгеру деңгелері бойынша) 
ұйымдастыру. 

Экономикалық пəндер оқытушыларын шетелде мақсатты даярлауды 
ұйымдастыру. Көптілді топтарда дəріс оқу жəне практикалық сабақтар 
жүргізуі үшін шетелдік ғалымдарды, мамандарды, окытушыларды, сондай-ақ 
шетелдік компаниялардың өкілдерін тарту. 

Көптілділік ұстанымын ескере отырып экономикалық мамандықтар 
пəндерін кітаппен қамтамасыз ету. Шетелдік серіктестермен бірлесе отырып 
оқулықтар мен оқу құралдарын жазуды ұйымдастыру. 

9 тақырып. Экономикалық оқ орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
базаларымен байланыс мəселелері 

Кəсіби экономикалық білім беру жүйесі жұмысының төмен 
тиімділігінің себеітгері. Жұмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесінің 
тиімді байланысы жолындағы тосқауылдар жəне оларды жою механизмдері. 
Жүмыс берушілер мен кəсіби білім беру жүйесі мекемелерінін өзара 
байланыс тəжірибесі. 

10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 
Жоғары білім беру жүйесін қаржыландырудың шетелдік тəжірибесі 

жəне оның Қазақстан Республнкасында бейімделуі. Білім беруді 
қаржыландыру көздері мен əрекет етуші түрлері. «Төмен əлеуметтік кепіл», 
«өте қауіпті» ұғымы жəне қаржыландырудың «шынайы» көрсеткіштері жəне 
білім беруді дамыту. 

 
Практикалық (семинар) жəне лабораториялық сабақтар 

(лабораториялық практикумдар) такырыптарының үлгілік тізімі 
 

1-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беру жүйесі 
1. Елдің білім беру əлеуетінің мəселелері, барлық білім беру сатылары үшін 
жалпыға міндетті стандарпгтарды ендіру, абитуриенттердің мемлекеттік 
білім гранттарын алуы үшін орталықтандырылған тестілеуді ұйымдастыру. 

2. Қазакстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы 
2-тақырып. ҚР білім беру жүйесін ұйымдастырушылық – 
экономикалық реформалаудың басты бағыттары 

1. Жаңа əлеуметтік-экономикалық жағдайында Қазақстан 
Республикасындағы жоғары білім беру жүйесін басқарудың 
ұйымдастырушылық - нормативті механизмдерінің трансформациясы 

2. Білім беру реформалары басымдықгарын қалыптастырудың əлеуметгік-
экономикалық жəне саяси мəні 

3. Білім мен ғылымның кірігуіндегі басымдықтар 
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4. Қазақстанда жоғары білім беруді дамыту мен қалыптастырудың 
ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдірудің базалық 
ұстанымдары 
3-тақырып. ҚР-дағы ЖОО-ға дейінгі білім беру 

1. Мектептегі нəтижеге бағытталған экономикалық білім беруді 
ұйымдастыру үлгісі (Outcomes Based Education) жəне олардың ерекшеліктері 

2. Экономикалық білім берудегі оқыту үдерісін ұйымдастыру 
3. Мектептегі экономика курсын дамыту үрдісі 
4-тақырып. Жоғары мектептегі ҚР экономикалық білім беру мəселелері 

1. Білім беру саласындағы жаңа ұйымдастырушылық-экономикапық 
механизмдерді қалыптастыру 

2. ҚР ЖОО-дағы экономикалық білім алудың ұстанымдары, зандылығы 
жəне мəселелері 
5-тақырып. ҚР-дағы экономикалық білім беруді кадрлық қамтамасыз 
ету 

1. Кəсіби білім мен дағдыларды тереңдету мəселелері, елдің индустриалды-
инновациялық талаптарына сəйкес жаңа кəсіп пен мамандықтарды иелену 

2. Евразиялық жəне əлемдік сұраныс деңгейі бойынша қазақстандық 
мамандардың бəсекеге қабілеттілігі мəселесі 
6 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша оқытудың 
қашыкгықтан білім беру жүйесін дамыту мəселелері 

1. Білім берудің дəстүрлі жүйесінен ашық қашықтықтан білім беру жүйесін 
қалыптастырудың мəні мен ұстанымдары 

2. Экономикалық пəндерді қашықтықтан оқыту жүйесінің мəні мен 
өлшемдері 
7 тақырып. Оқыту үдерісінде ақпараттық технологиялар мен Интернет 
қорларын қолдану мəселелері 

1. Интернетке қосылу. World Wide Web қызметі. Бүкілəлемдік тор бойынша 
саяхат. 

2. Ақпаратгы іздеу. Іздеу серверлерін оқып-үйрену (Yandex, Aport, Rambler, 
Altavista, Yahoo жəне т.б.). 

3. Электронды пошта арқылы ақпарат беру жəне алу. Пошталық серверге 
тіркелу ((mail.ru, inbox.ru, hotmail.ru т.б.). 

4. Жіберу тізімдері. Қажетті ақпаратқа жазылу. Интернетте қарым-қатынас. 
5. Виртуалды кітапханалар. Ақпарат іздеу үшін телеконференциялар мен 
такырыптық форумдарды қолдану. 
8 тақырып. Экономикалық мамандықтар бойынша көптілді білім беруді 
дамыту мəселелері 
1 Білікті көптілді кадрлармен қамтамасыз етудің жыл сайынғы бақылау 
жүргізу мəселелері. 
2 Көптілді академиялық топтарды кезеңдік қалыптастыру. 
3 Экономикалық пəндерді оқу үшін электронды қорды көптілді оқу, 
əдістемелік, ғылыми, анықтамалық жəне т.б. əдебиеттермен, 
мультимедиялық материалдармен толықгыру. 
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9 тақырып. Экономикалық оқу орындарының кəсіпорын – тəжірибе 
базаларымен байланыс мəселелері 
1 Кəсіби білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер арасындағы өзара 
байланыс түрлері. 
2 Жас мамандарды даярлау деңгейін бағалау. 
10 тақырып. Білім беруді қаржыландыру мəселелері 
1 Білім беруді қаржьшық қамтамасыз ету жағдайы мен кұырылымы. 
2 Білім беру сапасының қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту 
жолдары: бюджеттік қаражатты үнемді жəне мақсатты қолданудың қатаң 
саясаты; бір оқушыға шаққандағы орта жалпы жəне кəсіби білім беруді 
құқықтық қаржыландыру; қаржыландырудың бюджеттен тыс көздерін 
тартуды кеңейту. 

 
МОӨЖ үлгілік тақырыптяры 

1. Білім беру үдерісіндегі БҰҰ -ның рөлі жəне оның құрылымы (ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ) 

2. Білім берудің халықаралық топтастырулары: мəні, мазмұны жəне оларды 
жетілдіру 

3. Болон үдерісі жəне Қазақстаннын білім беру стандарттары 
4. ЖОО-ға дейінгі экономикалық білім берудің үлгілері 
5. ЖОО-ға білім беру үдерісін басқару 
6. «Мектеп-ЖОО» үздіксіз білім беру үлгісін əзірлеу 
7. Болон үдерісі жағдайындағы ЖОО-ға дейінгі даярлауды қамтамасыз ету 
8. Адами капитал тұжырымдамасының практикалық қосымшасы 
9. Экономикалық пəндер оқушыларының экономикалық дайындығын 
бағалау жəне өлшемі 

10. Экономикалық курстарды оқытудағы кадрлық қамтамасыз ету жүйесін 
қалыптастыру 

11. Инновациялық экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мəселелері 
12. Инвестициялардың адами капиталға тиімділігі 
13. Адами капиталдағы инвестициялардың тиімділігін артгыратын факторлар 
14. Білім беру қызметіне деген сұраныс жəне оны анықтаушы факторлар 
15. Мəліметтерді іздеу үшін ҒТР қызметін қолдану. НТМL тілінің негіздері. 
16. Құжаттың гипермəтіндік құрылымы. Гипермəтіндік сілтемелер. 
17. Web-сайт атауларының домендік кұрылымы. Жоба-сайт құру. Сайтты 
алып жүру əдістемесі. 

18. Білім беруді қаржыландыру үлгісі: отандық жəне шетелдік тəжірибе 
19. Экономикалық білім беру сапасын анықтаушы факторлар. Білім беру 
сапасын бағалау əдістері. 

20. Экономикалық білім берудегі жұмысшылардың біліктілігін жетілдіру 
жүйесі жəне қайта даярлау 

21. Білім беру үдерісіндегі инновацияларды қолданудың шетелдік тəжірибесі 
МӨЖ үлгілік тақырыптары 

1. Т.Шульц жəне Г. Беккер еңбектеріндегі адами капитал теориясы 
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2. Дакар декларациясы: негізгі ережелер жəне оған Қазақстанның ұлттық 
білім беру үлгісінің сəйкестігі 

3. Қазақстандағы экономикалық өсуге білім беру жүйесі мен халықтың 
білім деңгейінің əсері 

4. ҚР Білім туралы Заңындағы адами даму тұжырымдамасының басты 
ережелерін жүзеге асыру 

5. Білім беру кедейшіліктен арылудың факторы ретінде 
6. Мектепке дейінгі жəне мектептік мекемелерді оңтайландыру салдарлары 
7. ЖОО білім беруді жаңарту: деңгейі, міндетгері жəне нəтижелері 
8. Білім беру саласындағы қызметкерлердің еңбек төлемақысының 
ерекшелігі жəне əлеуметгік қорғау 

9. Қоғамның білімдік əлеуеті: жаңа бағыттар 
10. Қазақстанның ғылыми əлеуеті 
11. Қазақстандағы ғылым тарихы 
12. Білім бакылауы: білім берудің жай-күйі жəне мəселелері 
13. Қазақстандағы қашықгықтан оқыту 
14. Білімі кең экономика: тұыжырмдамалары, үрдістер, стратегиялар 
15. Білім тұжырымдамасы - экономикалық өсудін негізі 
16. Адами қорды басқару жүйесін жетілдірудін басты багыттары 

Қолданылған əдебиеттер тізімі 
1. Қазакстан Республикасынын «Білім туралы» Заны 7 маусым 1999 жыл 
N389-1. 

2. Мемлекеттік бағдарлама «Білім» Қазақстан Республикасының Президенті 
Жарлығымен бекітілген 30 қыркүйек 2000 ж. N 448. 

3. Білімді дамытудың ұзақ жылдық бағдарламасы 2020 жылға дейінгі. 
4. Қазакстан Республикасының Президентінің 2003 ж. 21 қазандағы N 1208 
«Қазакстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін 
жетілдіру бойынша шаралар туралы» үкімі. 

5. Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных 
заведений Республики Казахстан (обсуждена и одобрена на совещании 
ректоров в рамках расширенной Коллегии Министерсгва образования и 
науки Республики Казахстан от 19 қаңтар 2011 жыл). 

6. Сарбасова Т.С., Даулиева Г.Р., Экономика образования. - Алматы: КазНУ, 
2004. 

7. Сапарбаев М.М. Государственное регулирование высшей школы. - 
Алматы, 2004. 

8. Э.Тоффлер, Шок будущего / Э.Тоффлер. - М., 2002. 
9. Р.А. Нуртазина Послевузовское профессиональное образование в 
Казахстане: глобальные тенденции и модернизация / Р.А. Нуртазина // 
Модернизация отечественного образования: сущность, проблемы, 
перспективы. - Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2005. - С. 38 - 55. 
 
Құрастырғандар: 
Дəлетбақов Б.Д. - э.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Тілеубергенова К.А- . п.ғ.к., ҚазМемҚызПУ доценті  
Каймулдинова К.Д. -г.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры  
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнінің мазмұны педагогикалық іс-əрекеттің мəні мен 
педагогикалық шеберлікті құраушы білім қалыптастыру, бəсекеге қабілетті 
тұлғаны тəрбиелеу мен оқыту үшін оның маңыздылығын түйсіну, оқу 
үдерісінде магистранттардың кəсіби құзыреттерін дамыту жəне қазіргі оқыту 
технологиялары мүмкіндіктері, білім беруде инновациялық тəсілдерді жүзеге 
асыруға байланысты мəселелерді қамтиды. 

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты оқытудың инновациялық 
технологияларының тұжырымдық негізін, педагогикалық технологиялардың 
заманауи үлгілерін қамтитын оқытудың əдіснамалық ұстанымдарын зерделеу 
жəне оны географияны оқытуда қолдану.     

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің негізгі міндеттері: 

- география пəніне қызығушылығын қалыптастыру, оқу іс-əрекетін 
белсендіру  жəне тұлғаның əлеуметтенуін қамтамасыз ету;   

- шығармашылық жəне танымдық қабілеттеріне сəйкес білім алушының 
дамуы мен өзіндік даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ету;   

- əрбір білім алушының мүмкіншілігі, қызығушығы мен қабілетіне 
сəйкес білім беруді қамтамасыз ету үшін географияны оқыту жүйесін құру;    

- географияны оқыту технологиясын игеру арқылы оқу-тəрбие үдерісіне 
қолдау көрсету;  

- функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнін зерделеу нəтижесінде магистранттарда 
төмендегідей құзіреттер:  

- географияны оқытудың жалпы мəселелері;   
- заманауи педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері;   
- оқытудың инновациялық технологияларының тұжырымдық негіздері;   
- орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында оқыту технологияларының 

негізгі тенденциялары;   
- тұлғаға-бағдарланған оқытудың қазіргі дидактикалық ұстанымдары 

туралы білімі;  
-  оқытудың əдінамалық ұстанымдарын құру;  
- оқыту технологияларының заманауи үлгісі; 
- оқытудың заманауи технологияларының негізгі сапасы туралы 

түсініктері қалыптасады;  
- оқу іс-əрекетін белсендіру үшін оқыту технологияларын пайдалана 

алады;  
- педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастырудың технологияларын 

игереді;  
- педагогикалық қарым-қатынас, тілдік этикет, кəсіби лексиканы 

меңгереді; 
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- педагогикалық үрдіске географияны оқытудың белсенді əдістерін 
ендіреді;  

- сабақ өткізудің мақсатын, əдісін, құралын, негізгі формасын жобалау 
алгоритімін меңгереді;  

- оқу проблемаларын шешу тəсілдерін іздестіруде педагогикалық 
міндеттер қоя білуді меңгереді;   

- оқытудың іс-əрекеттік сипатын қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
білім алушыларды дамыту ортасын құрады;  

- оқу іс-əрекетінде білім алушылардың ойлау қабілетін дамытатын 
проблемалық жағдаяттар құрады жəне олардың өзбетінше белсенді іс-
əрекетін ұйымдастырады.     

 
Пререквизиттер 

 
№ Пəн атауы 
1 Географияны оқыту əдістемесі  
2 Мектеп географиясы негіздері  
3 Жаратылыстану жəне географияны оқыту əдістемесі  
4 Педагогика  
5 Психология 
 

Постреквизиттер 
№ Пəн атауы 
1 Географияны үлгілеу мен болжамдау 
2 Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар 
3 Географияны теориялаудың методологиялық мəселелері 
 

ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

I. ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ  ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ  
1. Кіріспе. Пəнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. 
2. Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім 

берудің құрылымы мен мазмұны. 
3. Географияны оқыту  құралдары. 
4. Географияны оқытуды   ұйымдастыру түрлері. 
5. Аудиториядан тыс сабақтар. Оқу жəне дала практикасы. 

II.  ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
1. Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері. 
2. Оқыту технологиялары. 
3. Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар. 
4. Тірек белгілері  арқылы оқыту технологиясы жəне оны географияны 

оқытуда қолдану. 
5. Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастыру технологиясы. 
6. Саралап оқыту технологиясы. 
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7. Оқу-ойын іс-əрекеті технологиясы.  
8. Коммуникативті қарым-қатынас  іс-əрекеті технологиясы.  
9. Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық технологиялар. 
10. Географиядағы модульдік оқыту технологиясы. 
11. Жобалау технологиясы. 
12. Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар. 
13. Географияны оқытудың кейс-əдісі.  
 

ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

I. ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Кіріспе 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында   

географияны оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты мен міндеттері. Білім 
беру үрдісіндегі педагогикалық технологиялар. Педагогикалық 
технологиялардың құрылымы. Қазіргі педагогикалық технологиялардың  
жіктемесі. Педагогикалық технологиялардың  тиімділік өлшемдері.  

Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім 
берудің мазмұны мен құрылымы 

 «Географилық білім берудің мазмұны» туралы түсінік. Оқу пəні – 
ғылымның ерекше «педагогикалық проекциясы». ЖОО географияның 
мазмұны – ұжымдық ғылыми ізденістер нəтижесі. ЖОО географияның 
мазмұнын дайындаудың қазіргі кезеңі. Географиялық білім берудің кешенді 
жəне кіріктірілу тəсілдері. Географиядағы  экологиялық, экономикалық, 
əлеуметтік жəне саяси бағыттар. Оқыту мазмұнының практикалық жəне 
қолданбалы бағыты.  

ЖОО-ғы географияның құрылымы. Курсттардың реттілігі, оның 
құрылымы мен мазмұнының ерекшелігі. МЖМБС, үлгілік оқу 
бағдарламалары жəне жұмыс оқу жоспары – жоғары оқу орындарында 
географияның мазмұнын анықтаушы негізгі құжат. Жалпы, базалық жəне 
кəсіби географиялық пəндер. Міндетті жəне студенттердің  тандау пəндері.  

Географияны оқыту құралдары 
Географияны оқыту құралдарының сипаттамасы жəне олардың 

жіктемесі. География оқулығы, оның қызметі. Оқулықтың ғылыми мазмұны 
мен əдістемелік аппаратына сипаттама. Оқулық мəтіні жəне мəтіннен тыс 
компоненттермен жүргізілетін негізгі əдіс-тəсілдер.   

Карта – географияны оқытудың басты құралы. Географиялық картаның 
оқу функциясы. Карталардың жіктемесі жəне олардың оқу үдерісіндегі рөлі.  

Қабырға картиналары мен экрандық құралдардың негізгі функциясы.  
Қабырға картиналары, жинақтар, үлгілермен жүргiзiлетiн жұмыс 
ерекшелiктерi.  

Географияны оқытуды ұйымдастыру түрлері 
Оқу жұмыстарын жоспарлау жəне оның түрлері. Оқытушының сабаққа 

дайындығы. Сабақ – географияны оқытудың негізгі формасы. Географиядан 
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негізгі сабақ түрлері жəне олардың сипаттамасы. Дəріс жəне семинар 
сабақтары. Дəріс жəне семинар сабақтарын жүргізу формасы. Сабақтың 
мақсаты мен мазмұнын анықтау; оқыту əдістері мен құралдарын таңдау.  

Аудиториядан тыс сабақтар 
Аудиториядан тыс сабақтар жəне оның негiзгi формаларының 

сипаттамасы. Əртүрлі аудиториядан тыс сабақтардың мазмұны, жоспарлау 
жəне жүргізу əдістемесі. 

Оқу жəне дала практикасы. География кабинеті жəне оның маңызы. 
География кабинетінің негізгі элементтері, олардың сипаттамасы. География 
кабинетін оқу жəне аудиториядан тыс сабақтарда пайдалану. 

Географиялық алаң, оның маңызы, практикалық жұмыстардың мазмұны 
мен білім алушылардың географиялық алаңда бақылау жүргізуі.   

Дала практикасы, далалық зерттеулерді жүргізудің əдістері мен 
тəсілдері. География пəнінен дала практикасын өткізудің мақсаты мен 
міндеттері. Дала практикасы құжаттарын рəсімдеу əдістемесі.  

 
II.  ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері 
Оқытуды құрудың əдіснамалық ұстанымдары. Педагогикалық 

технологияның қазіргі үлгілері. Педагогикалық технологиялардың отандық 
жəне шетелдік авторлар мектебі. Педагогикалық технология – оқытушы мен 
білім алушылардың тіиімді ұйымдастырылған өзара əрекеті.  

Оқыту технологиялары 
Оқытудың қазіргі технологиялары: жалпы сипаттамасы, жүзеге асыру 

ерекшеліктері. Оқытудағы технологиялық тəсіл. Оқыту технологияларының 
белгілері. Оқу жұмыстарында əдіс-тəсілдерді қалыптастыру технологиясы. 
Оқыту технологияларының түрлері.    

Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар 
Географияны оқытудағы педагогикалық технология – географияны 

оқыту əдістемесін дамытудың жаңа кезеңі. Географияны оқытудағы дəстүрлі 
технологиялар жіктемесі.  Проблемалық оқыту – географияны оқытудың 
технологиялық тəсілі.  

Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы жəне оны 
географияны оқытуда қолдану 

Географияны оқытуда логикалық байланыстар сызбасының рөлі. Тірек 
конспектілерін құру талаптары. Географияны оқытудағы тірек сызба-
конспектісі. География сабағында тірек конспектілерін қолдану. 

Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастыру технологиясы 
Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастырудағы педагогикалық 

технологиялардың құрылымы. Оқу тапсырмалары– оқу іс-əрекетін 
қалыптастыру элементі. Географиядағы оқу тапсырмаларының жүйесі.   

Саралап оқыту технологиясы  
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Білім алушыларды типологиялық ерекшеліктеріне қарай топтастыру. 
Əртүрлі деңгейдегі бағдарлама, дидактикалық материалдар мен оқу 
тапсырмаларын құру. 

Оқу-ойын  іс-əрекеті технологиясы  
Оқу ойындарына тəн ерекшеліктер. Географияны оқытуда оқу-ойын іс-

əрекетінің мəні. Географияны оқытуда оқу-ойын іс-əрекетін ұйымдастыру. 
Коммуникативті  қарым-қатынас іс-əрекеті технологиясы  
Оқу үдерісін ұйымдастырудағы шығармашылық тəсіл – коммуникативті 

қарым-қатынас іс-əрекеті технологиясының маңызды элементі. 
Эвристикалық сұхбаттасу, дискуссия, оқу пікір-таласы – географияны 
оқытуда коммуникативті қарым-қатынас оқыту технологиясын қолданудың 
негізі.       

Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық 
технологиялар 

География сабағын оқытудағы инновациялық технология. Оқыту 
үдерісін құруда дəстүрлі жəне инновациялық технологияларды салыстыру. 
Географияны оқытудағы инновациялық технологияның түрлері.  

Географиядағы модульдік оқыту технологиясы 
Географиядағы модульдік оқыту технологиясы. Модульдік оқытудың 

ерекшеліктері. Оқытушының модульді құру əрекетінің ретті.   
Жобалау технологиясы  
 Географияны оқытуда жобалау технологиясын жүзеге асырудың 

əдістемелік шартары. Географиядан аудиториядан тыс сабақтардағы жобалау 
технологиясы.  

Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар 
Оқу үдерісінде компьютерді қолданудың тиімділігі. Мультимедиялық 

оқыту құралдары – география сабағында компьютерлік технологияларды 
қолданудың қосымша мүмкіншілігі. Мультимедиялық құралдарды 
пайдалануды дидактикалық қамтамасыз ету əдістемесін жасау.  

Географияны оқытудың кейс-əдісі  
Əдістің тарихы мен білім беру ресурстары. Əдістің мақсаты, ерекшелігі 

жəне қолдану аясы. Оқу үдерісінде кейспен жұмыс жасау технологиясы. 
Географияны оқытудағы кейс-əдісін пайдалану.   

 
МОӨЖ тақырыптары үлгісі 

1. Педагогикалық технология – білім беру сапасын көтеру құралы. 
2. Педагогикалық технологиялардың қазіргі үлгілері. 
3. Оқу үдерісіндегі педагогикалық технологиялар. 
4. Қазіргі кезеңдегі географияны оқытудың тенденциялары мен 
проблемалары. 
5. Болашақ маманның технологиялық-əдістемелік мəдениетін 
қалыптастыру. 
6. Кəсіби педагогикалық оқыту жəне өзбетінше білім алуды дамыту – 
педагогикалық технологиялардың факторы.  
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7. Шетелдік авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
8. Қазақстантық авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
9. Оқытудың белсенді жəне интербелсенді əдісі мен технологиясы – 
болашақ маманның  əдістемелік даярлығын жетілдіру шарты.  
10. Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарын модернизациялауға 
байланысты жаңа педагогикалық технологияны қолданудың өзектілігі. 
11. Географияны оқытудың технологиялық тəсілі. 
12. Педагогикалық технологияның пəнді оқыту əдістемесінен ерекше  
белгілері.  
13. Жобалау технологиясының теориялық аспектілері. 
14. География сабағында білім алушылардың жобалау іс-əрекеттерін 
ұйымдастыру. 
15. География сабағында іскерлік жəне ойын іс-əрекеттерін ұйымдастыру. 
16. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 
17. География пəні оқытушысының авторлық əдістемелік жұмыстары. 
18. Географияны дамыта оқыту əдіс-тəсілдері. 
19. Дəстүрлі емес сабақ формасында жаңа материалды зерделеу. 
20. Оқыту жəне нақты жағдаяттар əдісі.   
 

МӨЖ тақырыптары үлгісі 
1. Жаңа педагогикалық технологиялардың құрамдас  бөліктері мен көздері.  
2. Оқу үдерісіне жаңа ақпараттық жəне педагогикалық технологияларды 
енгізудің проблемалары. 
3. Географияны оқытудың болашақ технологиялары.  
4. Географияны оқытудағы тірек конспектілері. 
5. Заманауи мектептегі мультимедиялық сабақ. 
6. География сабағындағы сызба коспектісі. 
7. Географияны оқытудағы ұйымдастыру-оқыту ойындары.  
8. Географияны оқытудағы топтық оқу іс-əрекеті технологиясы.  
9. Оқытудың дəріс-семинар формасы. 
10. Географияны оқытуда ақпараттық коммуникациялық педагогикалық 
технологияларды қолдану. 
11. Географиядағы заманауи сабақ. 
12. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Жердің геологиялық жəне 
тектоникалық құрылысы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау. 
13. Коммуникативті қарым-қатынастық іс-əрекет технологиясын пайдалана 
отырып «Материктер мен мұхиттар» курсы бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
14. Тірек белгілері оқыту технологиясын пайдалана отырып «Карта бетінде 
Жердің бейнеленуі» тақырыбы бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
15. Оқу-ойын іс-əрекеті технологиясын пайдалана отырып «Географиялық 
қабық» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
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16. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Қазақстанның табиғатын 
қорғау жəне экологиялық мəселелер» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
17. Кейс-əдісті пайдалана отырып «Қазақстанның шаруашылығы» бөлімі  
бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
18. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Дүниежүзінің 
табиғи ресурстары географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау  
19. Тірек конспектісін пайдалана отырып «Дүниежүзінің халқы 
географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
20. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Адамзаттың 
жаһандық мəселелері» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
 

Ұсынылатын əдебиет тізімі 
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Жазушы, 2005. - 200 с. 
2. Жанпеисова М. М. Модульная технология обучения как средство 
развития ученика. - Алматы, 2002.  
3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ 
зарубежного опыта. - М.: Знание, 1989. - 80 с. 
4. Кукушин В.С. Педагогическиетехнологии: учеб. 
пособиедлястудентовпедагогическихспециальности. -М.: ИКЦ «МарТ», 
Ростов на/Д, 2006. - С. 54-59. 
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7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и 
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центр «Академия», 2007. 
8. Блаженов В. А. Приемы развивающего обучения географии. -М.: Дрофа, 
2006.- 64 с. 
9. Барнс Л.Б., Кристенсен Р.К., ХансенЭ.Дж. Преподавание и метод 
конкретных ситуаций.-М.: Гардарики, 2000.-502с. 
10. Гладких, И.В. Методические рекомендации по разработке учебных 
кейсов. ВестникСанкт-Петербургскогоуниверситета. Серия: Менеджмент.-
2005.-Выпуск 2. с 169-194. 
11. Калачикова О.Н. Метод кейс-стади: Учебное пособие. Томск, 2007. 
12. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: общие понятия. Е.И.Михайлова. 
Маркетинг.-1999.-№1. 
13. Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инновационные технологии 
обучения.-М: ГЭОТАР-Медиа, 2008г. 
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14. Смолянинова О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на 
основе метода  Сasestudy . Инновации в российскомобразовании: сб.- М.: 
ВПО, 2000. 
15. Смолянинова О.Г. Информационные технологии и методика Сasestudy в 
профессиональном обучении студентов педагогического вуза. – Красноярск, 
май 2000.  
16. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. М., 
1996. 
17. Душина И. В. Методика и технология обучения географии.  -М.: АСТ, 
2004. - 208 с. 
18. Современные технологии в обучении географии /Под ред. В.П.Соломина. 
– СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 
19. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. М., 
1990. 
20. Бенькович Т.М., Бенькович Д.Л. Опорные конспекты в обучении 
географии. 7класс. М., 1995. 
21. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной 
школе. – М., 1996. 
22. Загрекова Л.В. Теория и технология обучения. Учеб. пособие для 
студентов пед. вузов. – М.: Высш. шк., 2004. - 157с. 
 

Қосымша əдебиеттер: 
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5. Савина Н.Г. Формирование технолого-методической культуры будущего 
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Түсінік хат 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнінің мазмұны педагогикалық іс-əрекеттің мəні мен 
педагогикалық шеберлікті құраушы білім қалыптастыру, бəсекеге қабілетті 
тұлғаны тəрбиелеу мен оқыту үшін оның маңыздылығын түйсіну, оқу 
үдерісінде магистранттардың кəсіби құзыреттерін дамыту жəне қазіргі оқыту 
технологиялары мүмкіндіктері, білім беруде инновациялық тəсілдерді жүзеге 
асыруға байланысты мəселелерді қамтиды. 

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты оқытудың инновациялық 
технологияларының тұжырымдық негізін, педагогикалық технологиялардың 
заманауи үлгілерін қамтитын оқытудың əдіснамалық ұстанымдарын зерделеу 
жəне оны географияны оқытуда қолдану.     

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің негізгі міндеттері: 

- география пəніне қызығушылығын қалыптастыру, оқу іс-əрекетін 
белсендіру  жəне тұлғаның əлеуметтенуін қамтамасыз ету;   

- шығармашылық жəне танымдық қабілеттеріне сəйкес білім алушының 
дамуы мен өзіндік даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ету;   

- əрбір білім алушының мүмкіншілігі, қызығушығы мен қабілетіне 
сəйкес білім беруді қамтамасыз ету үшін географияны оқыту жүйесін құру;    

- географияны оқыту технологиясын игеру арқылы оқу-тəрбие үдерісіне 
қолдау көрсету;  

- функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнін зерделеу нəтижесінде магистранттарда 
төмендегідей құзіреттер:  

- географияны оқытудың жалпы мəселелері;   
- заманауи педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері;   
- оқытудың инновациялық технологияларының тұжырымдық негіздері;   
- орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында оқыту технологияларының 

негізгі тенденциялары;   
- тұлғаға-бағдарланған оқытудың қазіргі дидактикалық ұстанымдары 

туралы білімі;  
-  оқытудың əдінамалық ұстанымдарын құру;  
- оқыту технологияларының заманауи үлгісі; 
- оқытудың заманауи технологияларының негізгі сапасы туралы 

түсініктері қалыптасады;  
- оқу іс-əрекетін белсендіру үшін оқыту технологияларын пайдалана 

алады;  
- педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастырудың технологияларын 

игереді;  
- педагогикалық қарым-қатынас, тілдік этикет, кəсіби лексиканы 

меңгереді; 
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- педагогикалық үрдіске географияны оқытудың белсенді əдістерін 
ендіреді;  

- сабақ өткізудің мақсатын, əдісін, құралын, негізгі формасын жобалау 
алгоритімін меңгереді;  

- оқу проблемаларын шешу тəсілдерін іздестіруде педагогикалық 
міндеттер қоя білуді меңгереді;   

- оқытудың іс-əрекеттік сипатын қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
білім алушыларды дамыту ортасын құрады;  

- оқу іс-əрекетінде білім алушылардың ойлау қабілетін дамытатын 
проблемалық жағдаяттар құрады жəне олардың өзбетінше белсенді іс-
əрекетін ұйымдастырады.     

 
Пререквизиттер 

 
№ Пəн атауы 
1 Географияны оқыту əдістемесі  
2 Мектеп географиясы негіздері  
3 Жаратылыстану жəне географияны оқыту əдістемесі  
4 Педагогика  
5 Психология 
 

Постреквизиттер 
№ Пəн атауы 
1 Географияны үлгілеу мен болжамдау 
2 Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар 
3 Географияны теориялаудың методологиялық мəселелері 
 

ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

I. ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ  ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ  
1 Кіріспе. Пəнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. 
2 Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім берудің 
құрылымы мен мазмұны. 
3 Географияны оқыту  құралдары. 
4 Географияны оқытуды   ұйымдастыру түрлері. 
5 Аудиториядан тыс сабақтар. Оқу жəне дала практикасы. 

 
П. ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

1 Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері. 
2 Оқыту технологиялары. 
3 Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар. 
4 Тірек белгілері  арқылы оқыту технологиясы жəне оны географияны 
оқытуда қолдану. 
5 Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастыру технологиясы. 
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6 Саралап оқыту технологиясы. 
7 Оқу-ойын іс-əрекеті технологиясы.  
8 Коммуникативті қарым-қатынас  іс-əрекеті технологиясы.  
9 Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық технологиялар. 
10 Географиядағы модульдік оқыту технологиясы. 
11 Жобалау технологиясы. 
12 Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар. 
13 Географияны оқытудың кейс-əдісі.  

 
ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
III.  ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Кіріспе 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында   

географияны оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты мен міндеттері. Білім 
беру үрдісіндегі педагогикалық технологиялар. Педагогикалық 
технологиялардың құрылымы. Қазіргі педагогикалық технологиялардың  
жіктемесі. Педагогикалық технологиялардың  тиімділік өлшемдері.  

Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім 
берудің мазмұны мен құрылымы 

 «Географилық білім берудің мазмұны» туралы түсінік. Оқу пəні – 
ғылымның ерекше «педагогикалық проекциясы». ЖОО географияның 
мазмұны – ұжымдық ғылыми ізденістер нəтижесі. ЖОО географияның 
мазмұнын дайындаудың қазіргі кезеңі. Географиялық білім берудің кешенді 
жəне кіріктірілу тəсілдері. Географиядағы  экологиялық, экономикалық, 
əлеуметтік жəне саяси бағыттар. Оқыту мазмұнының практикалық жəне 
қолданбалы бағыты.  

ЖОО-ғы географияның құрылымы. Курсттардың реттілігі, оның 
құрылымы мен мазмұнының ерекшелігі. МЖМБС, үлгілік оқу 
бағдарламалары жəне жұмыс оқу жоспары – жоғары оқу орындарында 
географияның мазмұнын анықтаушы негізгі құжат. Жалпы, базалық жəне 
кəсіби географиялық пəндер. Міндетті жəне студенттердің  тандау пəндері.  

Географияны оқыту құралдары 
Географияны оқыту құралдарының сипаттамасы жəне олардың 

жіктемесі. География оқулығы, оның қызметі. Оқулықтың ғылыми мазмұны 
мен əдістемелік аппаратына сипаттама. Оқулық мəтіні жəне мəтіннен тыс 
компоненттермен жүргізілетін негізгі əдіс-тəсілдер.   

Карта – географияны оқытудың басты құралы. Географиялық картаның 
оқу функциясы. Карталардың жіктемесі жəне олардың оқу үдерісіндегі рөлі.  

Қабырға картиналары мен экрандық құралдардың негізгі функциясы.  
Қабырға картиналары, жинақтар, үлгілермен жүргiзiлетiн жұмыс 
ерекшелiктерi.  

Географияны оқытуды ұйымдастыру түрлері 
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Оқу жұмыстарын жоспарлау жəне оның түрлері. Оқытушының сабаққа 
дайындығы. Сабақ – географияны оқытудың негізгі формасы. Географиядан 
негізгі сабақ түрлері жəне олардың сипаттамасы. Дəріс жəне семинар 
сабақтары. Дəріс жəне семинар сабақтарын жүргізу формасы. Сабақтың 
мақсаты мен мазмұнын анықтау; оқыту əдістері мен құралдарын таңдау.  

Аудиториядан тыс сабақтар 
Аудиториядан тыс сабақтар жəне оның негiзгi формаларының 

сипаттамасы. Əртүрлі аудиториядан тыс сабақтардың мазмұны, жоспарлау 
жəне жүргізу əдістемесі. 

Оқу жəне дала практикасы. География кабинеті жəне оның маңызы. 
География кабинетінің негізгі элементтері, олардың сипаттамасы. География 
кабинетін оқу жəне аудиториядан тыс сабақтарда пайдалану. 

Географиялық алаң, оның маңызы, практикалық жұмыстардың мазмұны 
мен білім алушылардың географиялық алаңда бақылау жүргізуі.   

Дала практикасы, далалық зерттеулерді жүргізудің əдістері мен 
тəсілдері. География пəнінен дала практикасын өткізудің мақсаты мен 
міндеттері. Дала практикасы құжаттарын рəсімдеу əдістемесі.  

 
IV.  ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері 
Оқытуды құрудың əдіснамалық ұстанымдары. Педагогикалық 

технологияның қазіргі үлгілері. Педагогикалық технологиялардың отандық 
жəне шетелдік авторлар мектебі. Педагогикалық технология – оқытушы мен 
білім алушылардың тіиімді ұйымдастырылған өзара əрекеті.  

Оқыту технологиялары 
Оқытудың қазіргі технологиялары: жалпы сипаттамасы, жүзеге асыру 

ерекшеліктері. Оқытудағы технологиялық тəсіл. Оқыту технологияларының 
белгілері. Оқу жұмыстарында əдіс-тəсілдерді қалыптастыру технологиясы. 
Оқыту технологияларының түрлері.    

Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар 
Географияны оқытудағы педагогикалық технология – географияны 

оқыту əдістемесін дамытудың жаңа кезеңі. Географияны оқытудағы дəстүрлі 
технологиялар жіктемесі.  Проблемалық оқыту – географияны оқытудың 
технологиялық тəсілі.  

Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы жəне оны 
географияны оқытуда қолдану 

Географияны оқытуда логикалық байланыстар сызбасының рөлі. Тірек 
конспектілерін құру талаптары. Географияны оқытудағы тірек сызба-
конспектісі. География сабағында тірек конспектілерін қолдану. 

Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастыру технологиясы 
Білім алушылардың оқу іс-əрекетін қалыптастырудағы педагогикалық 

технологиялардың құрылымы. Оқу тапсырмалары– оқу іс-əрекетін 
қалыптастыру элементі. Географиядағы оқу тапсырмаларының жүйесі.   

Саралап оқыту технологиясы  
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Білім алушыларды типологиялық ерекшеліктеріне қарай топтастыру. 
Əртүрлі деңгейдегі бағдарлама, дидактикалық материалдар мен оқу 
тапсырмаларын құру. 

Оқу-ойын  іс-əрекеті технологиясы  
Оқу ойындарына тəн ерекшеліктер. Географияны оқытуда оқу-ойын іс-

əрекетінің мəні. Географияны оқытуда оқу-ойын іс-əрекетін ұйымдастыру. 
Коммуникативті  қарым-қатынас іс-əрекеті технологиясы  
Оқу үдерісін ұйымдастырудағы шығармашылық тəсіл – коммуникативті 

қарым-қатынас іс-əрекеті технологиясының маңызды элементі. 
Эвристикалық сұхбаттасу, дискуссия, оқу пікір-таласы – географияны 
оқытуда коммуникативті қарым-қатынас оқыту технологиясын қолданудың 
негізі.       

Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық 
технологиялар 

География сабағын оқытудағы инновациялық технология. Оқыту 
үдерісін құруда дəстүрлі жəне инновациялық технологияларды салыстыру. 
Географияны оқытудағы инновациялық технологияның түрлері.  

Географиядағы модульдік оқыту технологиясы 
Географиядағы модульдік оқыту технологиясы. Модульдік оқытудың 

ерекшеліктері. Оқытушының модульді құру əрекетінің ретті.   
Жобалау технологиясы  
 Географияны оқытуда жобалау технологиясын жүзеге асырудың 

əдістемелік шартары. Географиядан аудиториядан тыс сабақтардағы жобалау 
технологиясы.  

Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар 
Оқу үдерісінде компьютерді қолданудың тиімділігі. Мультимедиялық 

оқыту құралдары – география сабағында компьютерлік технологияларды 
қолданудың қосымша мүмкіншілігі. Мультимедиялық құралдарды 
пайдалануды дидактикалық қамтамасыз ету əдістемесін жасау.  

Географияны оқытудың кейс-əдісі  
Əдістің тарихы мен білім беру ресурстары. Əдістің мақсаты, ерекшелігі 

жəне қолдану аясы. Оқу үдерісінде кейспен жұмыс жасау технологиясы. 
Географияны оқытудағы кейс-əдісін пайдалану.   

 
МОӨЖ тақырыптары үлгісі 

1. Педагогикалық технология – білім беру сапасын көтеру құралы. 
2. Педагогикалық технологиялардың қазіргі үлгілері. 
3. Оқу үдерісіндегі педагогикалық технологиялар. 
4. Қазіргі кезеңдегі географияны оқытудың тенденциялары мен 
проблемалары. 
5. Болашақ маманның технологиялық-əдістемелік мəдениетін 
қалыптастыру. 
6. Кəсіби педагогикалық оқыту жəне өзбетінше білім алуды дамыту – 
педагогикалық технологиялардың факторы.  
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7. Шетелдік авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
8. Қазақстантық авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
9. Оқытудың белсенді жəне интербелсенді əдісі мен технологиясы – 
болашақ маманның  əдістемелік даярлығын жетілдіру шарты.  
10. Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарын модернизациялауға 
байланысты жаңа педагогикалық технологияны қолданудың өзектілігі. 
11. Географияны оқытудың технологиялық тəсілі. 
12. Педагогикалық технологияның пəнді оқыту əдістемесінен ерекше  
белгілері.  
13. Жобалау технологиясының теориялық аспектілері. 
14. География сабағында білім алушылардың жобалау іс-əрекеттерін 
ұйымдастыру. 
15. География сабағында іскерлік жəне ойын іс-əрекеттерін ұйымдастыру. 
16. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 
17. География пəні оқытушысының авторлық əдістемелік жұмыстары. 
18. Географияны дамыта оқыту əдіс-тəсілдері. 
19. Дəстүрлі емес сабақ формасында жаңа материалды зерделеу. 
20. Оқыту жəне нақты жағдаяттар əдісі.   

 
МӨЖ тақырыптары үлгісі 

1. Жаңа педагогикалық технологиялардың құрамдас  бөліктері мен көздері.  
2. Оқу үдерісіне жаңа ақпараттық жəне педагогикалық технологияларды 
енгізудің проблемалары. 
3. Географияны оқытудың болашақ технологиялары.  
4. Географияны оқытудағы тірек конспектілері. 
5. Заманауи мектептегі мультимедиялық сабақ. 
6. География сабағындағы сызба коспектісі. 
7. Географияны оқытудағы ұйымдастыру-оқыту ойындары.  
8. Географияны оқытудағы топтық оқу іс-əрекеті технологиясы.  
9. Оқытудың дəріс-семинар формасы. 
10. Географияны оқытуда ақпараттық коммуникациялық педагогикалық 
технологияларды қолдану. 
11. Географиядағы заманауи сабақ. 
12. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Жердің геологиялық жəне 
тектоникалық құрылысы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау. 
13. Коммуникативті қарым-қатынастық іс-əрекет технологиясын пайдалана 
отырып «Материктер мен мұхиттар» курсы бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
14. Тірек белгілері оқыту технологиясын пайдалана отырып «Карта бетінде 
Жердің бейнеленуі» тақырыбы бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
15. Оқу-ойын іс-əрекеті технологиясын пайдалана отырып «Географиялық 
қабық» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
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16. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Қазақстанның табиғатын 
қорғау жəне экологиялық мəселелер» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
17. Кейс-əдісті пайдалана отырып «Қазақстанның шаруашылығы» бөлімі  
бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
18. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Дүниежүзінің 
табиғи ресурстары географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау  
19. Тірек конспектісін пайдалана отырып «Дүниежүзінің халқы 
географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
20. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Адамзаттың 
жаһандық мəселелері» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
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Түсінік хат 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнінің мазмұны педагогикалық іс-əрекеттің мəні мен 
педагогикалық шеберлікті құраушы білім қалыптастыру, бəсекеге қабілетті 
тұлғаны тəрбиелеу мен оқыту үшін оның маңыздылығын түйсіну, оқу 
үдерісінде магистранттардың кəсіби құзыреттерін дамыту жəне қазіргі оқыту 
технологиялары мүмкіндіктері, білім беруде инновациялық тəсілдерді жүзеге 
асыруға байланысты мəселелерді қамтиды. 

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты оқытудың инновациялық 
технологияларының тұжырымдық негізін, педагогикалық технологиялардың 
заманауи үлгілерін қамтитын оқытудың əдіснамалық ұстанымдарын зерделеу 
жəне оны географияны оқытуда қолдану.     

«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 
оқыту технологиясы» пəнінің негізгі міндеттері: 

- география пəніне қызығушылығын қалыптастыру, оқу іс-əрекетін 
белсендіру  жəне тұлғаның əлеуметтенуін қамтамасыз ету;   

- шығармашылық жəне танымдық қабілеттеріне сəйкес білім алушының 
дамуы мен өзіндік даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ету;   

- əрбір білім алушының мүмкіншілігі, қызығушығы мен қабілетіне 
сəйкес білім беруді қамтамасыз ету үшін географияны оқыту жүйесін құру;    

- географияны оқыту технологиясын игеру арқылы оқу-тəрбие үдерісіне 
қолдау көрсету;  

- функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны 

оқыту технологиясы» пəнін зерделеу нəтижесінде магистранттарда 
төмендегідей құзіреттер:  

- географияны оқытудың жалпы мəселелері;   
- заманауи педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері;   
- оқытудың инновациялық технологияларының тұжырымдық негіздері;   
- орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында оқыту технологияларының 

негізгі тенденциялары;   
- тұлғаға-бағдарланған оқытудың қазіргі дидактикалық ұстанымдары 

туралы білімі;  
-  оқытудың əдінамалық ұстанымдарын құру;  
- оқыту технологияларының заманауи үлгісі; 
- оқытудың заманауи технологияларының негізгі сапасы туралы 

түсініктері қалыптасады;  
- оқу іс-əрекетін белсендіру үшін оқыту технологияларын пайдалана 

алады;  
- педагогикалық өзара əрекеттесуді ұйымдастырудың технологияларын 

игереді;  
- педагогикалық қарым-қатынас, тілдік этикет, кəсіби лексиканы 

меңгереді; 
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- педагогикалық үрдіске географияны оқытудың белсенді əдістерін 
ендіреді;  

- сабақ өткізудің мақсатын, əдісін, құралын, негізгі формасын жобалау 
алгоритімін меңгереді;  

- оқу проблемаларын шешу тəсілдерін іздестіруде педагогикалық 
міндеттер қоя білуді меңгереді;   

- оқытудың іс-əрекеттік сипатын қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
білім алушыларды дамыту ортасын құрады;  

- оқу іс-əрекетінде білім алушылардың ойлау қабілетін дамытатын 
проблемалық жағдаяттар құрады жəне олардың өзбетінше белсенді іс-
əрекетін ұйымдастырады.     

 
Пререквизиттер 

 
№ Пəн атауы 
1 Географияны оқыту əдістемесі  
2 Мектеп географиясы негіздері  
3 Жаратылыстану жəне географияны оқыту əдістемесі  
4 Педагогика  
5 Психология 
 

Постреквизиттер 
 

№ Пəн атауы 
1 Географияны үлгілеу мен болжамдау 
2 Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар 
3 Географияны теориялаудың методологиялық мəселелері 
 

ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ  ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
1. Кіріспе. Пəнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. 
2. Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім берудің 
құрылымы мен мазмұны. 
3. Географияны оқыту  құралдары. 
4. Географияны оқытуды   ұйымдастыру түрлері. 
5. Аудиториядан тыс сабақтар. Оқу жəне дала практикасы. 

 
ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

1. Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері. 
2. Оқыту технологиялары. 
3. Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар. 
4. Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық технологиялар. 
5. Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар. 
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6. Жобалау технологиясы. 
 

ПƏННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Кіріспе 
«Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында   

географияны оқыту технологиясы» пəнінің мақсаты мен міндеттері. Білім 
беру үрдісіндегі педагогикалық технологиялар. Педагогикалық 
технологиялардың құрылымы. Қазіргі педагогикалық технологиялардың  
жіктемесі. Педагогикалық технологиялардың  тиімділік өлшемдері.  

Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарында географиялық білім 
берудің мазмұны мен құрылымы 

 «Географилық білім берудің мазмұны» туралы түсінік. Оқу пəні – 
ғылымның ерекше «педагогикалық проекциясы». ЖОО географияның 
мазмұны – ұжымдық ғылыми ізденістер нəтижесі. ЖОО географияның 
мазмұнын дайындаудың қазіргі кезеңі. Географиялық білім берудің кешенді 
жəне кіріктірілу тəсілдері. Географиядағы  экологиялық, экономикалық, 
əлеуметтік жəне саяси бағыттар. Оқыту мазмұнының практикалық жəне 
қолданбалы бағыты.  

ЖОО-ғы географияның құрылымы. Курсттардың реттілігі, оның 
құрылымы мен мазмұнының ерекшелігі. МЖМБС, үлгілік оқу 
бағдарламалары жəне жұмыс оқу жоспары – жоғары оқу орындарында 
географияның мазмұнын анықтаушы негізгі құжат. Жалпы, базалық жəне 
кəсіби географиялық пəндер. Міндетті жəне студенттердің  тандау пəндері.  

Географияны оқыту құралдары 
Географияны оқыту құралдарының сипаттамасы жəне олардың 

жіктемесі. География оқулығы, оның қызметі. Оқулықтың ғылыми мазмұны 
мен əдістемелік аппаратына сипаттама. Оқулық мəтіні жəне мəтіннен тыс 
компоненттермен жүргізілетін негізгі əдіс-тəсілдер.   

Карта – географияны оқытудың басты құралы. Географиялық картаның 
оқу функциясы. Карталардың жіктемесі жəне олардың оқу үдерісіндегі рөлі.  

Қабырға картиналары мен экрандық құралдардың негізгі функциясы.  
Қабырға картиналары, жинақтар, үлгілермен жүргiзiлетiн жұмыс 
ерекшелiктерi.  

Географияны оқытуды ұйымдастыру түрлері 
Оқу жұмыстарын жоспарлау жəне оның түрлері. Оқытушының сабаққа 

дайындығы. Сабақ – географияны оқытудың негізгі формасы. Географиядан 
негізгі сабақ түрлері жəне олардың сипаттамасы. Дəріс жəне семинар 
сабақтары. Дəріс жəне семинар сабақтарын жүргізу формасы. Сабақтың 
мақсаты мен мазмұнын анықтау; оқыту əдістері мен құралдарын таңдау.  

Аудиториядан тыс сабақтар 
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Аудиториядан тыс сабақтар жəне оның негiзгi формаларының 
сипаттамасы. Əртүрлі аудиториядан тыс сабақтардың мазмұны, жоспарлау 
жəне жүргізу əдістемесі. 

Оқу жəне дала практикасы. География кабинеті жəне оның маңызы. 
География кабинетінің негізгі элементтері, олардың сипаттамасы. География 
кабинетін оқу жəне аудиториядан тыс сабақтарда пайдалану. 

Географиялық алаң, оның маңызы, практикалық жұмыстардың мазмұны 
мен білім алушылардың географиялық алаңда бақылау жүргізуі.   

Дала практикасы, далалық зерттеулерді жүргізудің əдістері мен 
тəсілдері. География пəнінен дала практикасын өткізудің мақсаты мен 
міндеттері. Дала практикасы құжаттарын рəсімдеу əдістемесі.  

 
ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Қазіргі педагогикалық технологиялардың тұжырымдық негіздері 
Оқытуды құрудың əдіснамалық ұстанымдары. Педагогикалық 

технологияның қазіргі үлгілері. Педагогикалық технологиялардың отандық 
жəне шетелдік авторлар мектебі. Педагогикалық технология – оқытушы мен 
білім алушылардың тіиімді ұйымдастырылған өзара əрекеті.  

Оқыту технологиялары 
Оқытудың қазіргі технологиялары: жалпы сипаттамасы, жүзеге асыру 

ерекшеліктері. Оқытудағы технологиялық тəсіл. Оқыту технологияларының 
белгілері. Оқу жұмыстарында əдіс-тəсілдерді қалыптастыру технологиясы. 
Оқыту технологияларының түрлері.    

Географияны оқытудағы дəстүрлі педагогикалық технологиялар 
Географияны оқытудағы педагогикалық технология – географияны 

оқыту əдістемесін дамытудың жаңа кезеңі. Географияны оқытудағы дəстүрлі 
технологиялар жіктемесі.  Проблемалық оқыту – географияны оқытудың 
технологиялық тəсілі.  

Географияны оқытудағы инновациялық педагогикалық 
технологиялар 

География сабағын оқытудағы инновациялық технология. Оқыту 
үдерісін құруда дəстүрлі жəне инновациялық технологияларды салыстыру. 
Географияны оқытудағы инновациялық технологияның түрлері.  

Географияны оқытудағы жаңа компьютерлік технологиялар 
Оқу үдерісінде компьютерді қолданудың тиімділігі. Мультимедиялық 

оқыту құралдары – география сабағында компьютерлік технологияларды 
қолданудың қосымша мүмкіншілігі. Мультимедиялық құралдарды 
пайдалануды дидактикалық қамтамасыз ету əдістемесін жасау.  

Жобалау технологиясы  
 Географияны оқытуда жобалау технологиясын жүзеге асырудың 

əдістемелік шартары. Географиядан аудиториядан тыс сабақтардағы жобалау 
технологиясы.  

 
МОӨЖ тақырыптары үлгісі 
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1. Педагогикалық технология – білім беру сапасын көтеру құралы. 
2. Педагогикалық технологиялардың қазіргі үлгілері. 
3. Оқу үдерісіндегі педагогикалық технологиялар. 
4. Қазіргі кезеңдегі географияны оқытудың тенденциялары мен 
проблемалары. 
5. Болашақ маманның технологиялық-əдістемелік мəдениетін 
қалыптастыру. 
6. Кəсіби педагогикалық оқыту жəне өзбетінше білім алуды дамыту – 
педагогикалық технологиялардың факторы.  
7. Шетелдік авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
8. Қазақстантық авторлық мектептің педагогикалық технологияларының 
ерекшеліктері. 
9. Оқытудың белсенді жəне интербелсенді əдісі мен технологиясы – 
болашақ маманның  əдістемелік даярлығын жетілдіру шарты.  
10. Орта арнайы жəне жоғары оқу орындарын модернизациялауға 
байланысты жаңа педагогикалық технологияны қолданудың өзектілігі. 
11. Географияны оқытудың технологиялық тəсілі. 
12. Педагогикалық технологияның пəнді оқыту əдістемесінен ерекше  
белгілері.  
13. Жобалау технологиясының теориялық аспектілері. 
14. География сабағында білім алушылардың жобалау іс-əрекеттерін 
ұйымдастыру. 
15. География сабағында іскерлік жəне ойын іс-əрекеттерін ұйымдастыру. 
16. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 
17. География пəні оқытушысының авторлық əдістемелік жұмыстары. 
18. Географияны дамыта оқыту əдіс-тəсілдері. 
19. Дəстүрлі емес сабақ формасында жаңа материалды зерделеу. 
20. Оқыту жəне нақты жағдаяттар əдісі.   
 

МӨЖ тақырыптары үлгісі 
21. Жаңа педагогикалық технологиялардың құрамдас  бөліктері мен көздері.  
22. Оқу үдерісіне жаңа ақпараттық жəне педагогикалық технологияларды 
енгізудің проблемалары. 
23. Географияны оқытудың болашақ технологиялары.  
24. Географияны оқытудағы тірек конспектілері. 
25. Заманауи мектептегі мультимедиялық сабақ. 
26. География сабағындағы сызба коспектісі. 
27. Географияны оқытудағы ұйымдастыру-оқыту ойындары.  
28. Географияны оқытудағы топтық оқу іс-əрекеті технологиясы.  
29. Оқытудың дəріс-семинар формасы. 
30. Географияны оқытуда ақпараттық коммуникациялық педагогикалық 
технологияларды қолдану. 
31. Географиядағы заманауи сабақ. 
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32. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Жердің геологиялық жəне 
тектоникалық құрылысы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау. 
33. Коммуникативті қарым-қатынастық іс-əрекет технологиясын пайдалана 
отырып «Материктер мен мұхиттар» курсы бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
34. Тірек белгілері оқыту технологиясын пайдалана отырып «Карта бетінде 
Жердің бейнеленуі» тақырыбы бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
35. Оқу-ойын іс-əрекеті технологиясын пайдалана отырып «Географиялық 
қабық» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
36. Жобалау технологиясын пайдалана отырып «Қазақстанның табиғатын 
қорғау жəне экологиялық мəселелер» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау 
37. Кейс-əдісті пайдалана отырып «Қазақстанның шаруашылығы» бөлімі  
бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
38. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Дүниежүзінің 
табиғи ресурстары географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын 
дайындау  
39. Тірек конспектісін пайдалана отырып «Дүниежүзінің халқы 
географиясы» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау 
40. Модульдік оқыту технологиясын пайдалана отырып «Адамзаттың 
жаһандық мəселелері» бөлімі бойынша сабақтың өту барысын дайындау  
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Түсінік хат 
«Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні "Қазақ тілінің 

тарихиграмматикасы " пəнімен жəне "Көне түркі тілі", "Түркологияға 
кіріспе" пəндерімен тығыз байланыста оқытылады.  

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні тілдердің 
ежелде бір тілден (праязыктен) шыққандығы, тарағандығы жөнінде 
алпысыншы жылдардың аяғында пайда болған ностратикалық   теорияны 
ескерусіз қалдырмайды. Оған дəлел ретінде мыңдаған жылдар бойы өзгермей 
келе жатқан негізгі сөздік қордың көптеген тілдерге ортақ болып шығуын 
есепке алады. Ежелгі Тұран даласынан Месопотамияға көшіп барып, 
өздерімен бірге Еуропа мен Азияға мəдениетті , тілді, жазуды ала барған 
Шумерлер жайлы зерттеу деректерін, қазақтың халық болып құралу 
процесінде үлкен рол атқарған тайпалық одақтардың тілі мен түркі 
халықтарының тарихында белгілі қағанаттардың ресми тілі дəрежесіне 
көтерілген көне түркі тілі мен орта ғасыр түркі тілдерінің материалдарын 
тілге тиек етеді. Материал беретін зерттеу көздері ретінде Ə.Баһадүрхан, 
Рашид-ад-Дин, Н.Аристов, В.Бартольд,  В. М. Иллич-Свитыч, Н.Баскаков,      
Б.Я.Владимирцов, Г.Е.Грум-Гржимайло, САманжолов, Ə.Қайдаров, 
О.Сүлейменов, А.Бахти, С.Қойшығара, Ө.Панзарбеков, Бекмағамбетов Ш. 
т.б. еңбектер пайдаланылуы қажет. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің  теориялық негіздері " пəні бұл аталған 
пəндерден мазмұны, мақсаты мен міндеті, оқыту əдісі жағынан өзгеше. 
"Қазақ тілінің тарихи грамматикасы" тарихи-салыстырмалы əдіске сүйеніп, 
тілдік тұлғалардың қандай жолдармен өзгеріске түсіп, бүгінгі күндегі 
дəрежеге қалай жеткенін түйіндей тұжырымдаса, "Көне түркі тілі " пəні 
сипаттау əдісіне сүйеніп, көне түркі тілінің қалпын баяндайды. Ал "Тілдің 
тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəнінде əрі тарихи, əрі сипаттама 
əдіске сүйене отырып, қазақ тілінің шығу тегін, түркі тілдерімен бірге басып 
өткен жолын, көне түркі тілінің жалғасы екендігін дəлелдейтін  теориялық 
негіздерді басшылыққа алады. Мұндай теориялық негізге шумерология жəне 
түркітаным мəселелері жатады. Шумерлер мен көне түркілердің 
жақындығын танытатын тілдік қор, тарихи лексика жəне олардың 
семантикалық жүйесі, өзгеру жолдарындағы заңдылықтар,  жазу түрлері, 
тайпалық одақтардың атрибуттары, ежелгі дəуірден сақталып келе жатқан 
əдет-ғұрып, салт-дəстүр,  ойлау жүйесі, түркілердің дүниетанымы, олардың 
тілдегі  көрінісі  орта ғасырдағы халық тіліне, кейінгі дəуірдегі ұлт тіліне 
тигізген əсері ашылуға тиіс. 

Қазақ тілі өз дамуының бүгінгі сатысында қазақ халқының бірыңғай 
ұлттық тілі, ұлттық əдеби тіл болып отыр. Бұл күнде ол əртүрлі стильдік 
салаларда  дамыған, тілдік нормалықбелгілері нақтыланған, лексикасы бай, 
грамматикалық құрылысы жетілген, орамды əдеби тілге, жазу тіліне 
айналды. Əрине, мұндай дəрежеге жету үшін тіл шындалып жетілудін талай 
өткелдерін басып өтті. 
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Тіл фактілерін тарихи тұрғыдан зерттеп білудің сол тілді жетік меңгеру 
үшін мəні зор. Тілдің тарихын білмей тұрып, оның қазіргі күйін, сырын жете 
білу мүмкін емес. Қазақ тілін ғылым ретінде танып білудегі ең маңызды 
нəрсе - негізгі тарихи байланысты ұмытпау, əрбір тілдік мəселеге тарихта сол 
құбылыс қалай шықты, өзінің_дамуында ол қандай басты-басты дəуірлерді 
өтті деген тұрғыдан қарау керек, сонда ғана оның қазір қандай күйде екенін 
білуге болады. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" курсын өтуде 
мынадай жайттар ескерілуі кажет:бірінші, қазақ тілінің түркі тілдерінің 
ішінде алатын орны, түркі тілдерімен бірге жүріп өткен жолы, түркі 
тілдерімен жақындығы бар көне тіл-шумер тілінің сипаты, көне түркі тілінің 
шумерлік сипаты, қазақ тіліндегі көне түркілік элементтер, орта ғасырдағы 
халық тілі болып қалыптасуы жайындағы зерттеу еңбектерін теориялық негіз 
етіп алады.  Қазақ тілінің тарихын (тайпа тілі, халық тілі, ұлт тілі болып 
қалыптасу тарихын) түсіндіру үшін, алдымен қазақтың халық болу, одан 
кейін ұлт болу процестеріне жүгінеді. Қазақтың халық болып қалыптасу 
тарихы қазақ жеріндегі бұрынғы ірі тайпалық одақтармен, жүздермен, 
олардың тарихымен тікелей байланысты. "Жүз деп əдетте қазақ халқына 
қарасты жəне тарихи дəстүр арқылы белгіленген жалпы қазақ 
территориясының бір бөлігін мекендеген тайпалардың ірі бірлестіктерін 
(немесе одақтарын) атау қабылданған"(Қазақ ССР тарихы, 2т, Алматы, 1983. 
258- б.) 

Екінші, қазақ тілінің шығу тегі мен даму кезеңдері жалпы түркі тектес 
тілдердің даму дəуірлерімен бірлікте, соның шеңберінде алып қарастырғанда 
ғана толық түсінуге болады. Олар: шумер дəуірі, алтай дəуірі, гұн дəуірі , 
көне түркі дəуірі, ортағасырлық дəуір, түркі тілдерінің жаңа жəне ең жаңа 
дəуірі. Осы дəуірлердегі тарихи жазба ескерткіштердің қазақ тарихына 
қатыстыларына тоқталу қажет. 

Үшінші, қазақ тайпаларының халық болып бірігуі, қазақтың халық 
тілінің қалыптасуы ірі тайпалық одақтар тілі бірлестігінен,  15-16 ғасырларда 
қазақ тайпаларының қыпшақ қауымынан, ноғай ордасынан бөлініп шығуына, 
монғол басқыншылығынан кейін қазақ жерінде патриархтық феодалдық 
қатынастың күшейіп, алғашқы қазақ хандықтарының пайда болуына 
байланысты екені, бұл процестің 19ғ. екінші жартысына дейін созылғаны 
ескерілуі қажет. 

Төртінші,  қазақ тілінің тайпалық, халықтық дəуірлердегі фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық кұрылысының тарихи дамуы  қазақ тілінің даму 
кезендеріне байланысты екендігін таныту мақсатында оның типологиялық 
белгілері өтіледі. 
Пəнді оқытудың мақсаты:«Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық 

негіздері» пəнінде əрі тарихи, əрі сипаттама əдіске сүйене отырып түркі 
тілдеріне, соның ішінде қазақ тілінің тарихына қатысы бар кезеңдерді 
саралап, əр кезеңге тарихи сипаттама беру; түркі тілдерінің тарихына 
қатысты зерттеу еңбектеріндегі ой-пікірлердің қазақ тіліне қатысты 
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шынайылылығын дəлелдеу; ежелгі  мəдениеттің, жазудың отаны болған 
шумерлердің көне түркі тіліне, соның ішінде қазақ тіліне қатыстылығын 
айқындау; қазақ тілінің даму тарихында ерекше рөл атқаратын көне түркі 
жəне орта ғасыр дəуірлеріндегі тарихи ескерткіштердің тілін түркітаным 
мəселелерімен байланыстыра  оқыту  пəнінің мақсаты болып  табылады. 

Пəнді оқытудың  міндеттері: 
- тілдің тарихын дəуірлеудегі теориялық мəселелерді анықтау. 
- қазақ тілінің тарихын кезең-кезеңге бөліп қарастыру;  
-қазақ тілінің түркі тілдер ішінде алатын орнын анықтау; 
-түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысын білу; 
-түркі мəдениетінің тарихындағы шумер мəдениетінің рөлін көрсету; 
-шумер əдебиетінің түркі мұраларымен жəне қазақтың салт-дəстүрлерімен 
ұқсастығын дəлелдеу; 
- қазақ тіліне тікелей қатысы бар көне түркі тілін шумер тілімен салыстыра 
талдау жүргізу; 
-жазу түрлерін оқыту жəне ежелгі жазулардың қазақ даласында 
кездесетіндігін білгізу; 
- қазақ халқының ру-таңбалары мен көне түркі жəне шумер жазуының 
таңбаларындағы ұқсастықтарды табу; 
-қазақ тілінің ежелгі тайпалар мен тайпалық одақтардың тіліне жақындығын 
дəлелдеу; 
- шумер тілі мен көне түркі тілі жəне қазақ тіліндегі лексикалық 
ұқсастықтарды талдау; 
-тарихи атаулардың этимологиясын талдау арқылы олардың көне дəуірлерге 
кететіндігін анықтау; 
-көне түркі тілінің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін қазақ 
тілімен салыстыра қарастыру; 
-орта ғасыр тілінің фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін  қазақ 
тілімен салыстыра талдау; 
- ежелгі түркі тілдерінің заңдылықтары мен қазақ тілінде сақталып қалған 
заңдылықтарды жүйелеу; 
- қазақ тілінің тарихына қатысты зерттеу еңбектерін оқып тұжырымдау .  
 
Пəннің тақырыптық жоспары: 
Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері пəнінің қарастыратын 
мəселелері. 
Адамзат тілінің пайда болуы жайындағы ностратикалық теорияның 
шындыққа қатысы. 
Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы. 
Қазақ жерінің адамзат тілі мен жазуының өркендеуінде алатын орны 
Шумерлер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумерлер өркениетінің зерттелуі. 
Шумер мəдениеті мен жазуы. Шумер жазуының түрлері жəне таралуы. Оның 
Қазақстан территориясындағы жазумен байланысы.  
Шумер əліпбиі мен көне түркі əліпбиінің байланысы. 
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Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
Шумер тілі мен түркі тілдерінің байланысы. Шумер тілінің сипаты. 
Алтай тілдер теориясы.Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтар. 
 Көне түркі тілі. Көне түркі тіліндегі тарихи сөздер. Көне түркі тіліндегі 
тарихи сөздердің семантикалық жақтан дамуы. Көне түркі тіліндегі 
сөзжасамдық тəсілдер. 
Тарихи атаулардың танымдық мəні. Тайпа тілдерінің сипаты. 
 Ортағасырлық түркі тілі, оның қазақ тіліне қатысы. 
Қазақ тілінің халық, ұлт тілі болып қалыптасуындағы тайпалық одақтар тілі.  
Түркі тілдерінің тарихына қатысты мұралардың тілді дамытудағы рөлі. 
 
Пəндік құзіреттілік: 

Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері» пəнін оқу негізінде 
магистрант: 

●тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық мəселелерін жетік біліп,  қазақ 
тілінің даму тарихын түркі тілдерімен бірлестікте алып қарайды;  

●қазақ тілінің тарихы талай мыңдаған жылдарға кететінін, оған негіз 
болатын ежелгі тілдер- шумер тілі мен көне түркі тілі жəне  орта ғасыр тілі 
материалдары екенін біледі; 

●шумер, көне түркі, орта ғасыр жəне қазақ мəдениетінің байланысын 
зерделейді,  

●ежелгі шумер жазуының таралу аймағын, соның ішінде қазақ 
даласындағы жазулардың табиғатын таниды; 

●шумер-көне түркі-орта ғасыр-қазақ тілдерінің фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық құрылысындағы типологиялық белгілер мен ортақ 
заңдылықтарды меңгереді; 

●шумер əдебиетіндегі түркі халықтарына, соның ішінде қазақ халқына 
қатысты ортақ жайттарды дəлелдейді; 

●тілдің даму тарихындағы орын алған трансформациялық өзгерістерді 
түсіндіреді;   

●тілдің тарихи қабаттарында қалыптасқан  атаулардың этимологиясын 
ғылыми тұрғыда негіздейді. 
Пререквизиттер тізімі 
1.Қазақ жазуының тарихы 
2. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
5.Түркі филологиясына кіріспе 
Постреквизиттер тізімі 
1.Түркі тілдерінің лексикасы мен фразеологиясы 
2. Қазақ тілінің тарихи фонологиясы 
3. Əдебиеттің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері 
 

Бағдарлама мазмұны 
 

Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы 
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Қазақ тілінің   шығу  тегі   мен  даму   кезендері  адамзат тілінің пайда 
болуы мен түркі   тектес тілдердің    даму    дəуірлерімен    бірлікте,     соның    
шеңберінде қарастырылатыны.                                        

Адамзат тілінің пайда болу кезеңі. Алғашқы адамдардың пайда болу 
мекені жөніндегі болжам. Тілдердің ежелде бір тілден (праязыктен) 
шыққандығы, тарағандығы жөнінде ностратикалық теория. Оған дəлел 
мыңдаған жылдар бойы өзгермей келе жатқан негізгі сөздік қордың көптеген 
тілдерге ортақ болып шығуы. Тайпа атаулары мен жер-су атауларының 
этимологиясындағы ұғым-түсінікті білдіретін тарихи деректер.    Бір тілден 
басқа тілге ауыспайтын сөзжасамдық  жəне морфологиялық жүйенің  
ортақтығы. 

Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумер іліміндегі басты мəселе-
шумерлер мен түркілер арасындағы жақындық мəселесі. Шумер дəуірінің 
түркі тілдерінің дамуындағы алатын орны.  Шумер халқының этникалық 
құрамы, тілі мен мəдениеті жайындағы пікірлер. Шумер ілімінің 
қалыптасуындағы археолог ғалымдардың рөлі. 

Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. Шумер мəдениетіне кіретін 
басты ұғымдар. Шумерлер мен түркілерді жақындастыратын жазу түрлері, 
шаруашылық мəдениеті, əдет-ғұрып, тұрмыс-салттары.  

Шумер мəдениетіндегі жазудың рөлі. Шумер жазуының оқылу жайы. 
Шумер жазуларының түрлері жəне таралу аймағы. Пиктограммалық жазу. 
Идеограммалық жазу. Фонограммалық жазу. Логограммалық жазу. 
Əліпбилік жазудың қалыптасуындағы түркі халқының ру таңбаларының рөлі. 

Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының 
көрінісі. Шумер əдебиетіндегі образдар. Крамердің «Шумерлер 
мифологиясы» деп аталатын еңбектің маңызы. Шумер поэмасы сюжеттерінің 
түркі халқы, соның ішінде қазақ халқына тəндігі. Шумер поэмаларындағы 
философиялық ұғым-түсініктердің, психологиялық наным-сенімнің түркі 
халықтарының мұраларына жəне қазақ халқына жақындығы.  

Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы. Түркі тілдерін шумер 
тіліне жақындастыра зерттеген ғалымдар, олардың еңбектері. 

Шумер тілі. Шумерлердің Орталық Азиядан шыққандығы жайында 
деректер. Шумерлер мен сақтардың туыстығын көрсететін фактілер. Түркі 
тілдерін шумер тіліне жақындастыруда Америка үндістерінің тілін зерттеудің 
маңызы. 

Шумер тілінің түркі тілдеріне қатысын дəлелдейтін деректер. Түркі 
тілдеріндегі шумерлік элементтер. Шумер-түркі тілдеріне ортақ тілдік 
заңдылықтар. 

Шумер мен көне түркі тілінің байланысы. Шумер тілі мен түркі 
тілінің жақындығын танудағы Осман Недим Тунаның еңбегі. О.Н.Туна 
сөздігінің түзілу жайы. Шумерше-түркіше дыбыс сəйкестіктері. Дыбыстық 
сəйкестердің түрлері жəне қолданылған орындары. Шумер-түркі сөздерін 
салыстыруда қолданылған əдістер. О.Н.Туна пайдаланған ғылыми деректер 
мен əдебиеттер. 
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Алтай тілдері теориясы. Алтай тіліндегі көне түркі тілінің 
ерекшеліктері: д-мен келген көне түркілік сөздердің, -ғар, -ғару тұлғалардың 
қазақ тілінде сақталуы. 

Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтар: дауысты 
дыбыстардың үндесуі, дауыстылардың ассимиляциясы, түбірдегі үнді 
дыбыстарының ұқсастығы, жалғамалық белгісі, жалпылық мағынаны 
түбірдің жекеше формасы арқылы беру мүмкіндігі, атау септігі мен тəуелдік 
жалғауының болуы, сөйлем мүшелерінің орын тəртібі, құрмалас 
сөйлемдердің көсемше, есімше формаларымен құрмаласуы,  т.б. 

Алтай тілдер тобына кіретін түркі—монғол тілдеріндегі  
грамматикалық ұқсастықтар.  Бұл тілдердегі     қосымшалардың     беретін     
мағыналары          жəнеқосымшалардың  түбір сөзге жалғану тəртібі жағынан 
сəйкестігі. Түркі  -   моңғол тілдерінің морфологиясын тарихи-салыстырмалы 
тұрғыдан зерттеген алтаист ғалымдар- Г.Рамстедт, Б.Я.Владимирцов, 
Н.Поппе, К.Менгес, М.Рясянен еңбектерінің мəні. 

Көне түркі тілі. Көне түркі тіліндегі тарихи атаулар. Түркі-қазақ 
тілінің жасын ұзартудағы тарихи атаулардың мəні. Көне түркі тіліндегі 
атаулардың семантикалық жақтан дамуы. Тілдегі көпмағыналылық пен 
омонимдік қатарлардың пайда болу жолдары. Ежелгі түркі сөздерінің 
мағыналық жақтан өзгерісі. Көне түркі тіліндегі сөзжасамдық тəсілдер. 

Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін 
жер-су атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы. Тарихи 
атаулар жайындағы зерттеушілер пікірі. Жер-су атауларының этимологиясын 
анықтауда М.Қашқари еңбегінің мəні. Түркілердің рунасында сақталған 
əлемнің жаратылыс жайындағы ой-пікірлер. 
 Қазақтың халық тілінің қалыптасуы қазақтың халық болуымен тікелей 
байланыстылығы. Бұл процесте қазақ жеріндегі ру-тайпалардың тайпалық 
одақтарға бірігуі, тайпалық одақтардың кейін өзінен жоғары бірлестіктерге - 
жүздерге бірігуінің үлкен мəні болғаны. Тайпалық атаулардың мəні. Орта 
Азия тайпалары жəне олардың тілі жайлы деректер. Тайпа атауларының 
этимологиясы, қалыптасу жолы. Тарихи атаулардың Орал=Алтай тілдері, 
түркі -моңғол, түңғыс-маньчжур тілдерін байланыстырушылық сипаты. 
Аталған тілдердің арасындағы      ортақ     элементтер           жайлы      
Г.И.Рамстедт,Е.Д.Поливановтың., В.Л. Котвичтің т.б. зерттеушілердің 
пікірлері. 

Орта ғасыр түркі тілі. Ортағасыр түркі тілінің лексика-
грамматикалық сипаты. Қазақ тілінің халық, ұлт тілі болып 
қалыптасуындағы тайпалық одақтар тілі. Түркі тілдерінің тарихына қатысты 
мұралар. 

Түркі халықтарына ортақ орта ғасыр түркі ескерткіштеріне шолу. 
М.Қашқаридің "Дивани лугат-ит түрк" еңбегі. М.Қашқаридің түркі тілдерін 
топтастыру классификациясы. Түркі тілінің ерекшеліктері. Түркі 
халықтарының мақал-мəтелдері. Түркі халықтарының тілінде көп 
қолданылатын сөздер, олардың қазақ тіліне қатысы. 
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 Ж. Баласағұнның "Құдатқу білік" еңбегі."Құдатқу білік" еңбегіндегі 
даналық сөздер, мақал-мəтелдер. Кітаптың тілдік ерекшеліктері: лексикалық, 
дыбыстық жəне грамматикалық ерекшеліктері.  

"Кодекс Куманикус" сөздігі. Сөздік туралы зерттеулер. Сөздіктің 
құрылымы, жазылу тілі жəне кейін енгізілген қосымша материалдар. "Кодекс 
Куманикус" тіліндегі сөздердің қазақ тілінеұқсастығы.    Сөздіктің    
фонетикалық    пішіні,    морфологиялық құрамы. 

Қадырғали Жалайырдың "Шежірелер жинағы" еңбегінің мəні. Əбілғазы 
Баһадүрдің "Шежіре-и түркі" еңбегінің мəні.  

Аталған мұралардың тілді дамытудағы рөлі. 
 

Семинар тақырыптары: 
1." Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері "пəнінің мақсаты мен 
міндеттері, қарастыратын нысанасы, зерттеу əдістері. Пəннің басқа 
пəндермен байланысы. 
2.Адамзат тілінің пайда болу теориясы. Тілдердің ежелде бір тілден 
(праязыктен) шыққандығы, тарағандығы жөнінде ностратикалық теория.  
3. Түркі  тілдерінің дамуындағы   ортақ  кезеңдер, ондағы шумер дəуірі. 
4. Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумер іліміндегі басты мəселе-
шумерлер мен түркілер арасындағы жақындық мəселесі. 
 5.Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. Шумер мəдениетіне кіретін басты 
ұғымдар. Шумер жазуы жəне оның таралу шегі. 
6.Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
7.Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы.Шумер тілінің түркі 
тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне қатысы. 
8.Шумер мен түркі тілдерінің байланысы. Қазақ тілінің басқа көне тілдермен 
қарым-қатынасы. 
9.Алтай тілдер теориясы. Алтай тіліндегі көне түркі тілінің ерекшеліктері. 
Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтар. 
10.Көне түркі тіліндегі тарихи сөздер. Түркі-қазақ тілінің жасын ұзартудағы 
тарихи сөздердің семантикалық жақтан дамуы, сөзжасамдық тəсілдер. 
11.Қазақтың халық тілінің қалыптасуы қазақтың халық болуымен тікелей 
байланыстылығы. Тайпа тілдері жəне олардың тарихи сипаты.  
12.Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін жер-су 
атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы.   
13.Тарихи сөздердің этимологиясы. 
14. Орта ғасыр жазба ескерткіштерінің лексика-грамматикалық сипаты. 
15. Қазақ тілінің тарихына қатысты жазба мұралар. 
 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының тапсырмалары 
Шумерлер ілімін қалыптастырған европалық зерттеулер. Жоба. 
Шумерлер жайындағы түркілік жəне қазақстандық зерттеушілердің 
еңбектері. Жоба. 
Шумер жазуының сипаты мен таралу жайы. Жоба. 
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Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі фонетикалық сəйкестіктер. Тест. 
Шумерлерді түркілермен байланыстыратын  белгілер мен нышандар.Талдау 
Қазақ тілі тарихының шумер жазуымен, қазақ руларының таңбаларымен, 
көне түркі əліпбиімен байланысы. Реферат. 
Көне түркі тілінің көне тілдермен байланысы. Алтай тіліндегі көне түркі 
тілінің ерекшеліктері. Материал жинау, талдау. 
Түркі-моңғол тілдеріндегі ортақ элементтер. Баяндама. 
Көне түркі тіліндегі тарихи атаулардың семантикалық даму жолы. Тарихи 
атаулардың этимологиясы. Материал жинау. Талдау. 
Орхон-Енисей ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктері. Материалдарды қазақ 
тілімен салыстыра талдау.  
Халық тілінің құралуындағы тайпа тілдерінің рөлі. Баяндама. 
Көне қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық сипаты. Реферат. 
Орта ғасыр ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктері. Материалдарды қазақ 
тілімен салыстыра талдау. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Р.Сыздықова көрсеткен лексика-
грамматикалық сипат. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Б.Əбілқасымов зерттеген лексика құрамы. 
 
Оқытушымен орындалатын магистранттардың өзіндік жұмыстар 

1-тапсырма. Қазақстан аймағындағы жəне Тамғалы тастағы жазулардың 
түрлерін талдаңыздар. 
2-тапсырма. Жазу түрлеріне байланысты айтылған ғалымдардың 
тұжырымдарын келтіріп, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сөздеріңізді нақты 
тілдікфактілермен дəйектей құрастырыңыздар. 
3-тапсырма. Шумер əліпбиін көне түркі əліпбиімен салыстырыңыздар. 
Ұқсастықтарды түсіндіріңіздер. Бұл жайында айтылған ғалымдардың 
пікірлеріне  сілтеме жасаңыздар. 
4-тапсырма. Қазақтың ру таңбаларын көне түркі əліпбиімен салыстырып, 
өзара ойбөліске түсіңіздер. 
 5-тапсырма. Шумер тілінің лексикасы деп танылған сөздерді көне түркі жəне 
қазақ тіліндегі көне сөздермен салыстырыңыздар да, тұжырым жасаңыздар. 
6-тапсырма. Шумер жəне түркі тілдеріндегі дыбыс сəйкестіктерін ұсынылған 
еңбектерден алынған нақты мысалдар арқылы дəлелдеңіздер. 
7-тапсырма. Диалект сөздікпен жұмыс істеп, сөздіктегі көне сөздерді тайпа 
тілінің қалдықтары екенін дəлелдеңіздер. 
8-тапсырма. Жер-су атаулары мен тайпа тауларының этимологиясындағы 
ежелгі түркілік ұғым-түсініктерді ажыратыңыздар. 
9-тапсырма. Қазақстандағы жер-су аттарының көнелігін көне түркі тілінің 
заңдылығына сəйкес дəлелдеп, баяндама жазыңыздар. 
10-тапсырма. С.Аманжоловтың қазақ тілінің тарихына қатысты пікірлерін ой 
елегінен өткізіп, өз топшылауыңызбен  талдау жасаңыз. 
11-тапсырма. Орта ғасыр жазба мұраларының грамматикалық құрылымын 
қазақ тілі грамматикасымен салыстырып, тұжырым жасаңыздар. 
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12-тапсырма. Ə.Қайдардың «Қаңлы» еңбегіндегі түркі тайпаларының 
байланыс жайындағы ой-пікірлерді талдаңыздар. Қаңлы сөзінің 
этимологиясы жайындағы пікірлердің шындыққа сəйкестігін тілдік 
фактілермен дəлелдеңіздер. 
13-тапсырма. Алтай теориясына қатысты еңбектерден түркі тілдеріне ортақ 
заңдылықтарды табыңыздар. 
14-тапсырма. Тарихи сөздердің этимологиясын талдау арқылы тарихи 
атаулардың қай дəуірде пайда болып орныққанын этимологиялық еңбектерге 
сүйеніп түйіндеңіздер. 
15-тапсырма. Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі сөзжасамдық құрылымды 
анықтаңыздар. 
16-тапсырма.Крамер С.Н. Шумеры: Первая цивилизация на земле( М.2002) 
атты еңбектіңшумерлердің əдебиетін iлiм дəрежесiне көтергендiгi əрi 
практикалық қажеттi өтеуге тұрарлық құнды еңбек болғандығы. Мағыналық-
құрылымдық талдау. 
17-тапсырма.Рамстедт В. «Введение в алтайской языкознания» атты еңбекті 
тілдік-этимологиялық тұрғыдан талдау. Мағыналық-модельдік талдау. 
18-тапсырма.Тарихи сөздіктер– М.Қашқари Түркі сөздігі І,ІІ,ІІІ том. 
Құрышжанов А.Қ.,Жұбанов А.Қ., Белботаев А.Б. Құманша–қазақша жиілік 
сөздік. А.,1978. Деректі материалдарды талдау. 
19- тапсырма. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркских письменности и 
этнокультурной историй.СПБ.2006 
 атты еңбегін құрылымдық , мазмұндық тұрғыдан  талдау 
20-тапсырма. Г.Қосымова.Тарихи атаулардың этимологиясы. А.,2010. 
Деректі материалдарды талдау. 
 

Əдебиеттер 
 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Аманжолов    С.А.        Вопросы    диалектологии    и    истории 
казахского языка. А., 2001. 
2. Аманжолов А.А. Түркі филологиясы жəне жазу тарихы. А.,1996. 
3. Аристов Н.А. Заметки об этическом составе  тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности, СП б, 1897. 
4.Айдаров Ғ.,Құрышжанов Ə., Томанов М. Көне түркі жазба 
ескерткіштерінің тілі. А.,1970. 
5.Əбілқасымов Б. Əбілғазы ханның түрік шежіресі жəне оның тілі. А.,2001. 
6.  Баскаков Н.А. Введение в изучении тюрских языков. М., 1962. 
7. Бахти А.Шумеры. Скифы. Казахи. А.,2004. 
8.Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы: тілдік таңба- нышандық жүйе. А.,2014. 
9. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 2010. 
10.Қайдаров Ə. Қаңлы. А., 2004.  
11.Қосымова Г. Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері. А.,2015.     
12. Рамстедт В.И. Введение в алтайское  языкознание. М.,1975. 
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13.Сартқожаұлы Қ. Байырғы түрік жазуының генезисі. Астана, 2007. 
14.Сүлейменов О. АзиЯ. М., 2005. 
15.Сүлейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении древнетюркских 
языков и письменностей. А., 2002. 
 

Қосымша əдебиеттер: 
1.  Асфендияров С."История Казахстана с древнейших времен, т. 1. Алма-
Ата, 1935. 
2. Əбілғазы Баһадүрхан. Түрік шежіресі. А. 1992. 
3. Бернштам А.Н.Социально-экономический строй Енисейских тюрков ҮІ-
ҮІІІ веков, М-Л., 1946. 
4. Бичурин Н.Я.   Собрание сведений о народах, обитавших   и средней Азии 
в древние времена, М-Л..-І , IIтом, 1950. 
5.  Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край, том II., Л, 
1926. 
6. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 
7. Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. Астана, 2002. 
8. Есбосынов Е.Ескі қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері. 
А., 2006. 
9.  Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 
10.   Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту. А.,2010. 
11.   Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. А., 1997. 
12.   Қазақ тілінің  этимологиялық сөздігі. А., 1966. 
13. Қайдар Ə. Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары мен 
міндеттері// Қазақ тілінің тарихи лексикологиясының мəселелері. А.,1988. 
14.  Қашқари М. Түркі сөздігі. I, II, III том. А., 1997,1998. 
15.  Қордабаев Т. Тюркология жəне қазақ тіл білімі. А., 1998. 
16. . Қосымова Г. Қазақ тілінің тарихы. А., 2007. 
17.  Қосымова Г. Тарихи атаулардың этимологиясы. А., 2010. 
18.   Құрышжаиов Ə. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001. 
19.   Малов  С.Е.   К   истории   казахского  языка  //Известия  АН СССР, отд.  
языка и литературы, 1941, № 3 
20.  Өмірəлиев  Қ . ҮIII-ХІІ    ғасырдағы    көнс    түркі    əдеби ескерткіштері. 
А., 1985. 
21.  Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. А., 2004. 
22.  Сүлейменов О. Сөз коды. А., 2014. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Қосымова Г.С. - Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы  . 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Есенова Қ.Ө. –фил.ғ.докторы, профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
Ермекова Т.Н.–ф.ғ.д., профессор,  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  
университеті  
 

 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні "Қазақ тілінің 

тарихиграмматикасы " пəнімен жəне "Көне түркі тілі", "Түркологияға 
кіріспе" пəндерімен тығыз байланыста оқытылады.  

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні тілдердің 
ежелде бір тілден (праязыктен) шыққандығы, тарағандығы жөнінде 
алпысыншы жылдардың аяғында пайда болған ностратикалық   теорияны 
ескерусіз қалдырмайды. Оған дəлел ретінде мыңдаған жылдар бойы өзгермей 
келе жатқан негізгі сөздік қордың көптеген тілдерге ортақ болып шығуын 
есепке алады. Ежелгі Тұран даласынан Месопотамияға көшіп барып, 
өздерімен бірге Еуропа мен Азияға мəдениетті , тілді, жазуды ала барған 
Шумерлер жайлы зерттеу деректерін, қазақтың халық болып құралу 
процесінде үлкен рол атқарған тайпалық одақтардың тілі мен түркі 
халықтарының тарихында белгілі қағанаттардың ресми тілі дəрежесіне 
көтерілген көне түркі тілі мен орта ғасыр түркі тілдерінің материалдарын 
тілге тиек етеді. Материал беретін зерттеу көздері ретінде Ə.Баһадүрхан, 
Рашид-ад-Дин, Н.Аристов, В.Бартольд,  В. М. Иллич-Свитыч, Н.Баскаков,      
Б.Я.Владимирцов, Г.Е.Грум-Гржимайло, САманжолов, Ə.Қайдаров, 
О.Сүлейменов, А.Бахти, С.Қойшығара, Ө.Панзарбеков, Бекмағамбетов Ш. 
т.б. еңбектер пайдаланылуы қажет. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің  теориялық негіздері " пəні бұл аталған 
пəндерден мазмұны, мақсаты мен міндеті, оқыту əдісі жағынан өзгеше. 
"Қазақ тілінің тарихи грамматикасы" тарихи-салыстырмалы əдіске сүйеніп, 
тілдік тұлғалардың қандай жолдармен өзгеріске түсіп, бүгінгі күндегі 
дəрежеге қалай жеткенін түйіндей тұжырымдаса, "Көне түркі тілі " пəні 
сипаттау əдісіне сүйеніп, көне түркі тілінің қалпын баяндайды. Ал "Тілдің 
тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəнінде əрі тарихи, əрі сипаттама 
əдіске сүйене отырып, қазақ тілінің шығу тегін, түркі тілдерімен бірге басып 
өткен жолын, көне түркі тілінің жалғасы екендігін дəлелдейтін  теориялық 
негіздерді басшылыққа алады. Мұндай теориялық негізге шумерология жəне 
түркітаным мəселелері жатады. Шумерлер мен көне түркілердің 
жақындығын танытатын тілдік қор, тарихи лексика жəне олардың 
семантикалық жүйесі, өзгеру жолдарындағы заңдылықтар,  жазу түрлері, 
тайпалық одақтардың атрибуттары, ежелгі дəуірден сақталып келе жатқан 
əдет-ғұрып, салт-дəстүр,  ойлау жүйесі, түркілердің дүниетанымы, олардың 
тілдегі  көрінісі  орта ғасырдағы халық тіліне, кейінгі дəуірдегі ұлт тіліне 
тигізген əсері ашылуға тиіс. 

Қазақ тілі өз дамуының бүгінгі сатысында қазақ халқының бірыңғай 
ұлттық тілі, ұлттық əдеби тіл болып отыр. Бұл күнде ол əртүрлі стильдік 
салаларда  дамыған, тілдік нормалықбелгілері нақтыланған, лексикасы бай, 
грамматикалық құрылысы жетілген, орамды əдеби тілге, жазу тіліне 
айналды. Əрине, мұндай дəрежеге жету үшін тіл шындалып жетілудін талай 
өткелдерін басып өтті. 
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Тіл фактілерін тарихи тұрғыдан зерттеп білудің сол тілді жетік меңгеру 
үшін мəні зор. Тілдің тарихын білмей тұрып, оның қазіргі күйін, сырын жете 
білу мүмкін емес. Қазақ тілін ғылым ретінде танып білудегі ең маңызды 
нəрсе - негізгі тарихи байланысты ұмытпау, əрбір тілдік мəселеге тарихта сол 
құбылыс қалай шықты, өзінің_дамуында ол қандай басты-басты дəуірлерді 
өтті деген тұрғыдан қарау керек, сонда ғана оның қазір қандай күйде екенін 
білуге болады. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" курсын өтуде 
мынадай жайттар ескерілуі кажет:бірінші, қазақ тілінің түркі тілдерінің 
ішінде алатын орны, түркі тілдерімен бірге жүріп өткен жолы, түркі 
тілдерімен жақындығы бар көне тіл-шумер тілінің сипаты, көне түркі тілінің 
шумерлік сипаты, қазақ тіліндегі көне түркілік элементтер, орта ғасырдағы 
халық тілі болып қалыптасуы жайындағы зерттеу еңбектерін теориялық негіз 
етіп алады.  Қазақ тілінің тарихын (тайпа тілі, халық тілі, ұлт тілі болып 
қалыптасу тарихын) түсіндіру үшін, алдымен қазақтың халық болу, одан 
кейін ұлт болу процестеріне жүгінеді. Қазақтың халық болып қалыптасу 
тарихы қазақ жеріндегі бұрынғы ірі тайпалық одақтармен, жүздермен, 
олардың тарихымен тікелей байланысты. "Жүз деп əдетте қазақ халқына 
қарасты жəне тарихи дəстүр арқылы белгіленген жалпы қазақ 
территориясының бір бөлігін мекендеген тайпалардың ірі бірлестіктерін 
(немесе одақтарын) атау қабылданған"(Қазақ ССР тарихы, 2т, Алматы, 1983. 
258- б.) 

Екінші, қазақ тілінің шығу тегі мен даму кезеңдері жалпы түркі тектес 
тілдердің даму дəуірлерімен бірлікте, соның шеңберінде алып қарастырғанда 
ғана толық түсінуге болады. Олар: шумер дəуірі, алтай дəуірі, гұн дəуірі , 
көне түркі дəуірі, ортағасырлық дəуір, түркі тілдерінің жаңа жəне ең жаңа 
дəуірі. Осы дəуірлердегі тарихи жазба ескерткіштердің қазақ тарихына 
қатыстыларына тоқталу қажет. 

Үшінші, қазақ тайпаларының халық болып бірігуі, қазақтың халық 
тілінің қалыптасуы ірі тайпалық одақтар тілі бірлестігінен,  15-16 ғасырларда 
қазақ тайпаларының қыпшақ қауымынан, ноғай ордасынан бөлініп шығуына, 
монғол басқыншылығынан кейін қазақ жерінде патриархтық феодалдық 
қатынастың күшейіп, алғашқы қазақ хандықтарының пайда болуына 
байланысты екені, бұл процестің 19ғ. екінші жартысына дейін созылғаны 
ескерілуі қажет. 

Төртінші,  қазақ тілінің тайпалық, халықтық дəуірлердегі фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық кұрылысының тарихи дамуы  қазақ тілінің даму 
кезендеріне байланысты екендігін таныту мақсатында оның типологиялық 
белгілері өтіледі. 

Пəнді оқытудың мақсаты: қазақ тілінің тарихына қатысты шумер 
тілі, тайпалық одақтардың тілі жəне түркі халықтарының тарихында белгілі 
қағанаттардың ресми тілі дəрежесіне көтерілген көне түркі тілі мен орта 
ғасыр түркі тілдері жайлы теориялық мағлұмат беру; шумер мəдениеті мен  
əдебиетін оқыту;  қазақ тілінің тарихи тамыры өте көне дəуірлерге 
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кететіндігін тілдік фактілер арқылы дəлелдеу; түркі жазуының тарихында 
шумерлердің рөлін айқындау; шумер тілі мен көне түркі тілінің ортақ 
лексикасы мен заңдылықтарын  білгізу; тарихи атаулардың этимологиясын 
көне тілдер арқылы анықтау; тілдің даму тарихында болған 
трансформациялық өзгерістерді таныту. 

Пəнді оқытудың  міндеттері: 
- қазақ тілінің тарихын кезең-кезеңге бөліп қарастыру;  
-қазақ тілінің түркі тілдер ішінде алатын орнын анықтау; 
-түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысын білу; 
-түркі мəдениетінің тарихындағы шумер мəдениетінің рөлін көрсету; 
-шумер əдебиетінің түркі мұраларымен жəне қазақтың салт-дəстүрлерімен 
ұқсастығын дəлелдеу; 
- қазақ тіліне тікелей қатысы бар көне түркі тілін шумер тілімен салыстыра 
талдау жүргізу; 
-жазу түрлерін оқыту жəне ежелгі жазулардың қазақ даласында 
кездесетіндігін білгізу; 
- қазақ халқының ру-таңбалары мен көне түркі жəне шумер жазуының 
таңбаларындағы ұқсастықтарды табу; 
-қазақ тілінің ежелгі тайпалар мен тайпалық одақтардың тіліне жақындығын 
дəлелдеу; 
- шумер тілі мен көне түркі тілі жəне қазақ тіліндегі лексикалық 
ұқсастықтарды талдау; 
-тарихи атаулардың этимологиясын талдау арқылы олардың көне дəуірлерге 
кететіндігін анықтау; 
- ежелгі түркі тілдерінің заңдылықтары мен қазақ тілінде сақталып қалған 
тілдік тұлғаларды меңгеру; 
- қазақ тілінің тарихына қатысты зерттеу еңбектерін оқып тұжырымдау .  

Пəннің тақырыптық жоспары: 
Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері пəнінің қарастыратын 
мəселелері. 
Адамзат тілінің пайда болу кезеңі. 
Алтай тілдер теориясы. Алтай тілдеріне тəн заңдылықтар. 
Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы. 
Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы. 
Қазақ жерінің адамзат тілі мен жазуының өркендеуінде алатын орны 
Түркі тілі мен қазақ тілі тарихының зерттелу жайы 
Шумерлер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумерлер өркениетінің зерттелуі. 
Шумерлер тарихының халық тарихына қатысы. 
Шумер мəдениеті мен жазуы. Шумер жазуының түрлері жəне таралуы. 
Қазақстан территориясындағы жазумен байланысы.  
Шумер əліпбиі мен көне түркі əліпбиінің байланысы. 
Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы.  
Шумер тілі мен түркі тілдерінің байланысы. Шумер тілінің сипаты. 
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 Көне түркі тілі. Көне түркі тіліндегі тарихи атаулар. Көне түркі тіліндегі 
атаулардың семантикалық жақтан дамуы. Көне түркі тіліндегі сөзжасамдық 
тəсілдер. 
Тарихи атаулардың танымдық мəні. Тайпа тілдерінің сипаты. 
 Ортағасырлық түркі тілі, оның қазақ тіліне қатысы. 
Қазақ тілінің халық, ұлт тілі болып қалыптасуындағы тайпалық одақтар тілі.  
Түркі тілдерінің тарихына қатысты мұралар. 

Пəндік құзіреттілік: 
●тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздерін дəйектей алады; 
●ностратикалық ілімнің қарастыратын мəселелерін біледі, оны алтай 
теориясымен ұштастыра алады; 
●тілдің даму тарихындағы кезеңдерді ежелгі тілдермен байланыстыра 
негіздейді; 
●қазақ тілінің түркі тілдеріндегі алатын орнын тарихи мұралар арқылы 
анықтайды; 
●түркі тілдерінің негізін шумер тілімен байланыста қарастырып дəлелдейді; 
●шумер тілі мен көне түркі тілінің заңдылықтарын қазақ тілі материалдары 
негізінде дəйектейді; 
●шумер əдебиетіндегі түркі халықтарына, соның ішінде қазақ халқына 
қатысты ортақ жайттарды дəлелдейді; 
●тілдің даму тарихындағы орын алған трансформациялық өзгерістерді 
түсіндіреді;   
●тілдің тарихи қабаттарында қалыптасқан  атаулардың этимологиясын 
ғылыми тұрғыда негіздейді; 
●Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтарды біледі. 
 

Пререквизиттер тізімі 
1.Қазақ жазуының тарихы 
2. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
3.Түркі филологиясына кіріспе 
4. Ежелгі дəуір əдебиеті 

Постреквизиттер тізімі 
1.Түркі тілдерінің лексикасы мен фразеологиясы 
2. Қазақ тілінің тарихи фонологиясы 
3. Əдебиеттің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері 
 

Бағдарлама мазмұны 
 

Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы 
Қазақ тілінің   шығу  тегі   мен  даму   кезендері  адамзат тілінің пайда 

болуы мен түркі   тектес тілдердің    даму    дəуірлерімен    бірлікте,     соның    
шеңберінде қарастырылатыны.                                        

Адамзат тілінің пайда болу кезеңі. Алғашқы адамдардың пайда болу 
мекені жөніндегі болжам. Тілдердің ежелде бір тілден (праязыктен) 
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шыққандығы, тарағандығы жөнінде ностратикалық теория. Оған дəлел 
мыңдаған жылдар бойы өзгермей келе жатқан негізгі сөздік қордың көптеген 
тілдерге ортақ болып шығуы. Тайпа атаулары мен жер-су атауларының 
этимологиясындағы ұғым-түсінікті білдіретін тарихи деректер.    Бір тілден 
басқа тілге ауыспайтын сөзжасамдық  жəне морфологиялық жүйенің  
ортақтығы. 

Ностратикалық теорияның  біздің елімізде алпысыншы жылдардың 
аяғында пайда болғандығы.  Орал-алтай, индоевропа-орал, орал-дравид, 
индоевропа-семито-хамит, алтай-дравид, семито-хамит-картвел, 
семитохамит-дравид, дравид-индоевропа тілдеріндегі ұқсастықты, ту-
ыстықты совет жəне шетел ғалымдарының  осы теория пайда болмастан 
бұрын байқағандығы. Жоғарыдағы аталған алты семья тілдеріндегі лексика, 
фонетика жəне морфологиядағы ұқсастықты зерттей келе В. М. Иллич-
Свитычтың осы семьяларға кіретін тілдерді бір тілден (ностратикалық 
праязыктен) шығарғандығы. Тілдердің бірлігі жайындағы Қ.Жұбановтың 
пікірі. 

Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумер іліміндегі басты мəселе-
шумерлер мен түркілер арасындағы жақындық мəселесі. Шумер дəуірінің 
түркі тілдерінің дамуындағы алатын орны.  Шумер халқының этникалық 
құрамы, тілі мен мəдениеті жайындағы пікірлер. Шумер ілімінің 
қалыптасуындағы археолог ғалымдардың рөлі. 

Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. Шумер мəдениетіне кіретін басты 
ұғымдар. Шумерлер мен түркілерді жақындастыратын жазу түрлері, 
шаруашылық мəдениеті, əдет-ғұрып, тұрмыс-салттары.  

Шумер мəдениетіндегі жазудың рөлі. Шумер жазуының оқылу жайы. 
Шумер жазуларының түрлері жəне таралу аймағы. Пиктограммалық жазу. 
Идеограммалық жазу. Фонограммалық жазу. Логограммалық жазу. 
Əліпбилік жазудың қалыптасуындағы түркі халқының ру таңбаларының рөлі. 

Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының 
көрінісі. Шумер əдебиетіндегі образдар. Крамердің «Шумерлер 
мифологиясы» деп аталатын еңбектің маңызы. Шумер поэмасы сюжеттерінің 
түркі халқы, соның ішінде қазақ халқына тəндігі. Шумер поэмаларындағы 
философиялық ұғым-түсініктердің, психологиялық наным-сенімнің түркі 
халықтарының мұраларына жəне қазақ халқына жақындығы.  

Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы. 
Түркі тілдерінің Америка үндістерінің тілімен жақындығы. Бұл бағытта 

зерттеу жүргізген Əділ Ахметовтің «Америка үндістерінің азиялық тегі» деп 
аталатын еңбегінің мəні. 

Түркі тілдерін шумер тіліне жақындастыра зерттеген ғалымдар, олардың 
еңбектері. 

Шумер тілі. Шумерлердің Орталық Азиядан шыққандығы жайында 
деректер. Шумерлер мен сақтардың туыстығын көрсететін фактілер. Түркі 
тілдерін шумер тіліне жақындастыруда Америка үндістерінің тілін зерттеудің 
маңызы. 
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Шумерлер танымының тарихи шындыққа айналғандығы.  Шумер тілінің 
түркі тілдеріне қатысын дəлелдейтін деректер. Түркі тілдеріндегі шумерлік 
элементтер. Шумер-түркі тілдеріне ортақ тілдік заңдылықтар. 

Шумер мен көне түркі тілінің байланысы. Шумер тілі мен түркі 
тілінің жақындығын танудағы Осман Недим Тунаның еңбегі. О.Н.Туна 
сөздігінің түзілу жайы. Шумерше-түркіше дыбыс сəйкестіктері. Дыбыстық 
сəйкестердің түрлері жəне қолданылған орындары. Шумер-түркі сөздерін 
салыстыруда қолданылған əдістер. О.Н.Туна пайдаланған ғылыми деректер 
мен əдебиеттер. 

Алтай тілдері теориясы. Алтай, Саян тауларын мекен еткен туыс, 
туыстас елдер. Түркілердің ежелгі мекені Алтай екендігі жөніндегі пікірлер. 
Осы күнгі алтай халықтары бұрынғы кезде əр дəуірде Алтайды мекен еткен 
көп халықтардың əрқайсысынан қалған қалдықтар екендігі. 

Алтай тіліндегі көне түркі тілінің ерекшеліктері: д-мен келген көне 
түркілік сөздердің, -ғар, -ғару тұлғалардың қазақ тілінде сақталуы. 

Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтар: дауысты 
дыбыстардың үндесуі, дауыстылардың ассимиляциясы, түбірдегі үнді 
дыбыстарының ұқсастығы, жалғамалық белгісі, жалпылық мағынаны 
түбірдің жекеше формасы арқылы беру мүмкіндігі, атау септігі мен тəуелдік 
жалғауының болуы, сөйлем мүшелерінің орын тəртібі, құрмалас 
сөйлемдердің көсемше, есімше формаларымен құрмаласуы,  т.б. 

Алтаистикадағы    "ротацизм"    (р-з),    "ламбдаизм"    (л-ш)    деп 
аталатын дыбыс сəйкестіктері ( Ə.Қайдаровтың пікірі).Алтай тілдер тобына 
кіретін түркі—монғол тілдеріндегі  грамматикалық ұқсастықтар.  Бұл 
тілдердегі     қосымшалардың     беретін     мағыналары          
жəнеқосымшалардың  түбір сөзге жалғану тəртібі жағынан сəйкестігі. Түркі  
-   моңғол тілдерінің морфологиясын тарихи-салыстырмалы тұрғыдан            
зерттеген       алтаист      ғалымдар-      Г.Рамстедт,Б.Я.Владимирцов, 
Н.Поппе, К.Менгес, М.Рясянен еңбектерінің мəні. 

Көне түркі тілі. Көне түркі тіліндегі тарихи атаулар. Түркі-қазақ тілінің 
жасын ұзартудағы тарихи атаулардың мəні. Көне түркі тіліндегі атаулардың 
семантикалық жақтан дамуы. Тілдегі көпмағыналылық пен омонимдік 
қатарлардың пайда болу жолдары. Ежелгі түркі сөздерінің мағыналық жақтан 
өзгерісі. Көне түркі тіліндегі сөзжасамдық тəсілдер. 

Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін жер-
су атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы. Тарихи 
атаулар жайындағы зерттеушілер пікірі. Жер-су атауларының этимологиясын 
анықтауда М.Қашқари еңбегінің мəні. Түркілердің рунасында сақталған 
əлемнің жаратылыс жайындағы ой-пікірлер. 

 Қазақтың халық тілінің қалыптасуы қазақтың халық болуымен тікелей 
байланыстылығы. Бұл процесте қазақ жеріндегі ру-тайпалардың тайпалық 
одақтарға бірігуі, тайпалық одақтардың кейін өзінен жоғары бірлестіктерге - 
жүздерге бірігуінің үлкен мəні болғаны. Тайпалық атаулардың мəні. Орта 
Азия тайпалары жəне олардың тілі жайлы деректер. Тайпа атауларының 
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этимологиясы, қалыптасу жолы. Тарихи атаулардың Орал=Алтай тілдері, 
түркі -моңғол, түңғыс-маньчжур тілдерін байланыстырушылық сипаты. 
Аталған тілдердің арасындағы      ортақ     элементтер           жайлы      
Г.И.Рамстедт,Е.Д.Поливановтың., В.Л. Котвичтің т.б. зерттеушілердің 
пікірлері. 

Орта ғасыр түркі тілі. Ортағасыр түркі тілінің лексика-грамматикалық 
сипаты. Қазақ тілінің халық, ұлт тілі болып қалыптасуындағы тайпалық 
одақтар тілі. Түркі тілдерінің тарихына қатысты мұралар. 

Түркі халықтарына ортақ орта ғасыр түркі ескерткіштеріне шолу. 
М.Қашқаридің "Дивани лугат-ит түрк" еңбегі. М.Қашқаридің түркі тілдерін 
топтастыру классификациясы. Түркі тілінің ерекшеліктері. Түркі 
халықтарының мақал-мəтелдері. Түркі халықтарының тілінде көп 
қолданылатын сөздер, олардың қазақ тіліне қатысы. 

 Ж. Баласағұнның "Құдатқу білік" еңбегі."Құдатқу білік" еңбегінің 
мазмұны туралы. Еңбектегі даналық сөздер, мақал-мəтелдер. "Құдатқу 
біліктің" тілі туралы айтылған зерттеулер. Кітаптың тілдік ерекшеліктері: 
лексикалық, дыбыстық жəне грамматикалық ерекшеліктері. Шығарма тілінің 
қазақ тіліне жақындығы. 

"Кодекс Куманикус" сөздігі. Сөздік туралы зерттеулер. Сөздіктің 
құрылымы, жазылу тілі жəне кейін енгізілген қосымша материалдар. "Кодекс 
Куманикус" тіліндегі сөздердің қазақ тілінеұқсастығы.    Сөздіктің    
фонетикалық    пішіні,    морфологиялық құрамы. 

Қадырғали Жалайырдың "Шежірелер жинағы" еңбегінің мəні. Əбілғазы 
Баһадүрдің "Шежіре-и түркі" еңбегінің мəні. Түркі халқының ауызша 
поэзиясы: жорық жырлары, жоқтау жырлары, өсиет-жырлары. Түркі 
халқының фольклоры. "Қорқыт ата" кітабы. Аталған мұралардың тілді 
дамытудағы рөлі. 

 
Семинар тақырыптары: 

1." Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері "пəнінің мақсаты мен 
міндеттері, қарастыратын нысанасы, зерттеу əдістері. Пəннің басқа 
пəндермен байланысы. 
2.Адамзат тілінің пайда болу теориясы. Тілдердің ежелде бір тілден 
(праязыктен) шыққандығы, тарағандығы жөнінде ностратикалық теория.  
3. Түркі  тілдерінің дамуындағы   ортақ  кезеңдер, ондағы шумер дəуірі. 
4. Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумер іліміндегі басты мəселе-
шумерлер мен түркілер арасындағы жақындық мəселесі. 
 5.Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. Шумер мəдениетіне кіретін басты 
ұғымдар. Шумер жазуы жəне оның таралу шегі. 
6.Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
7.Түркі тілдерінің ежелгі тілдермен байланысы.Шумер тілінің түркі 
тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне қатысы. 
8.Шумер мен түркі тілдерінің байланысы. Қазақ тілінің басқа көне тілдермен 
қарым-қатынасы.  
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9.Көне түркі тіліндегі тарихи атаулар. Түркі-қазақ тілінің жасын ұзартудағы 
тарихи атаулардың мəні. 
10.Қазақтың халық тілінің қалыптасуы қазақтың халық болуымен тікелей 
байланыстылығы. Тайпа тілдері жəне олардың тарихи сипаты.  
11.Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін жер-су 
атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы.   
12.Тарихи сөздердің этимологиясы. 
13. Көне түркі тіліндегі атаулардың семантикалық жақтан дамуы.  
14. Алтай тілдер теориясы. Алтай тіліндегі көне түркі тілінің ерекшеліктері. 
Орал-Алтай тіл бірлестігін дəлелдейтін зандылықтар. 
 15. Қазақ тілінің тарихына қатысты жазба мұралар. 
 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының сұрақ-тапсырмалары 

Шумерлер ілімін қалыптастырған европалық зерттеулер. Жоба. 
Шумерлер жайындағы түркілік жəне қазақстандық зерттеушілердің 
еңбектері. Жоба. 
Шумер жазуының сипаты мен таралу жайы. Жоба. 
Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі фонетикалық сəйкестіктер. Тест. 
Шумерлерді түркілермен байланыстыратын  белгілер мен нышандар.Талдау 
Қазақ тілі тарихының шумер жазуымен, қазақ руларының таңбаларымен, 
көне түркі əліпбиімен байланысы. Реферат. 
Көне түркі тілінің көне тілдермен байланысы. Алтай тіліндегі көне түркі 
тілінің ерекшеліктері. Материал жинау, талдау. 
Түркі-моңғол тілдеріндегі ортақ элементтер. Баяндама. 
Көне түркі тіліндегі тарихи атаулардың семантикалық даму жолы. Тарихи 
атаулардың этимологиясы. Материал жинау. Талдау. 
Орхон-Енисей ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктері. Материалдарды қазақ 
тілімен салыстыра талдау.  
Халық тілінің құралуындағы тайпа тілдерінің рөлі. Баяндама. 
Көне қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық сипаты. Реферат. 
Орта ғасыр ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктері. Материалдарды қазақ 
тілімен салыстыра талдау. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Р.Сыздықова көрсеткен лексика-
грамматикалық сипат. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Б.Əбілқасымов зерттеген лексика құрамы. 
Шумерлердің өркениетін танытқан ғылым салалары. 
Үш бағанадан тұрған жазбаның сына жазуының үш түрін білдіретіндігі.   
Шумерлік эпос - көшпенділер философиясының көрінісі. 
Жазудың мəні жəне оның тарихы 
Фонетикалық жазудың  іштен  бөлінісі 
Жазудың  түрлері. 
Жазудың тарихын зерттеген ғалымдар. 
Бейнесуреттен тұратын жазу жəне оның таралу аймағы. 
Фразограмма жəне оның түрлері. 
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Логографиялық жазу жүйесінің ерекшелігі. Оның таралу аймағы. 
Силлограммалық жазудың ерекшелігі.  Оның таралу аймағы. 
Фонографиялық жазудың түрлері жəне оның таралу аймағы. 
Əліпбилік жазу жəне оның қалыптасуы. Онымен жазылған  ескерткіштер.  
Қазақстандағы жазудың  түрлері. 
Шумер жазуы қандай жазу болып табылады? 
Шумер жазуындағы идеограммалардың үлгілерін келтір. Оны Қазақстан 
жеріндегі идеограммамен салыстыр. 
Шумер жазуы жайында айтылған пікірлер. 
Уруктағы шумерлер жазуы жəне оның сипаты. 
Шумер жазуының бірінші таңбалары, оның оқылуы. 
Шумер грамматикасы, авторы, сипаты. 
Шумер тілін алтай тілдерімен салыстыра зерттеген ғалымдар. 
Шумерлер түркі негіздес халық деген кімдер? 
Шумерлерді түркі халықтарымен байланыстыратын аргументтер. 
Шумерлерді қазақ халқымен байланыстырған ғалымдар. 
С.Крамердің көрсетуінше, шумерлердің 9 поэмасы кімдерге арналған? 
Сақ сөзінің қолданылатын орындары. 
Түркі тілі шумерлер мен скифтердің ортақ тілі болуы мүмкін екендігін 
А.Бахти немен дəлелдеді? 
Қазақ тіліндегі өзгерссіз сақталған шумерлік тұлғаға мысал келтір.Шумер 
тілі мен түркі тілдерінің туыстығын О.Сүлейменов қандай туыстыққа 
жатқызды? 
О.Сүлейменов шумер тіліндегі сөздерді қандай топтарға бөлді? 
Адам тобындағы сөздерге қандай сөздер жатады? 
Табиғат тобындағы сөздерге қандай сөздер жатады? 
Тəңір, құдай тобындағы сөздерге қандай сөздер жатады? 
О.Туна қандай дыбыстық сəйкестіктерді көрсетеді? 
Шумер тілінде қандай дауысты дыбыстар болған? 
Шумер тіліндегі дауыссыз дыбыстар қайсылар? 
Шумер тіліндегі заңдылықтар қандай? 
Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі үндестік заңы. 
З дыбысы қандай дыбысқа сəйкес келеді? 
Г дыбысы қандай дыбысқа сəйкес келеді? 
Д дыбысы қандай сəйкестікті туғызды? 
Н дыбысы қандай дыбыспен сəйкес келеді? 
О.Сүлейменов жүйелі дыбыстық айырмашылықтар деп нені айтады? 
Соңғы дыбыстардың жоғалуы қандай заңдылықтарға сүйенеді? 
Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі сөзжасамдық құрылым. 
Түркі тіліндегі императив қандай құрылымда жұмсалады? 
Түркі тілінің синтаксисіндегі шумерлік құрылым. 
Түркі тіліндегі шумерлік жалғаулар. 
Түркі тіліндегі шумерлік буын түрлері. 
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Түркі тіліндегі шумерлік сөйлемдік құрылым 
Түркі тіліндегі шумерлік изафеттік құрылым. 
Түркі тіліндегі шумерлік анықтауыштық қатынас. 
Түркі тілдерінің дамуындағы Алтай дəуірі. 
Шумерлік əліпби мен көнетүркі əліпбиінің ұқсастығы. 
Қазақтың ру таңбалары нені білдіреді? 
Көнетүркі тіліндегі шумерлік сөздер. 
Халық тілінің құралуындағы тайпа тілдерінің рөлі. 
Қазақ тілінің тарихына қатысты ескерткіштердің мəні. 
Көне қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық сипаты. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Р.Сыздықова көрсеткен лексика-
грамматикалық сипат. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Б.Əбілқасымов зерттеген лексика құрамы. 
 
Оқытушымен орындалатын магистранттардың өзіндік жұмыстар 

1-тапсырма. Белицкий М. Забытый мир шумеров. М.,1980. Баяндама не 
реферат жазу. 
2-тапсырма. Шумерлер өркениетін жариялаудағы археологтардың рөлі. 
Баяндама жасау. 
3-тапсырма. Қазақстан аймағындағы жəне Тамғалы тастағы жазулардың 
түрлерін талдаңыздар. 
4-тапсырма. Жазу түрлеріне байланысты айтылған ғалымдардың 
тұжырымдарын келтіріп, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сөздеріңізді нақты 
тілдікфактілермен дəйектей құрастырыңыздар. 
5-тапсырма. Шумер əліпбиін көне түркі əліпбиімен салыстырыңыздар. 
Ұқсастықтарды түсіндіріңіздер. Бұл жайында айтылған ғалымдардың 
пікірлеріне  сілтеме жасаңыздар. 
6-тапсырма. Қазақтың ру таңбаларын көне түркі əліпбиімен салыстырып, 
өзара ойбөліске түсіңіздер. 
 7-тапсырма. Шумер тілінің лексикасы деп танылған сөздерді көне түркі жəне 
қазақ тіліндегі көне сөздермен салыстырыңыздар да, тұжырым жасаңыздар. 
8-тапсырма. Шумер жəне түркі тілдеріндегі дыбыс сəйкестіктерін ұсынылған 
еңбектерден алынған нақты мысалдар арқылы дəлелдеңіздер. 
9-тапсырма. Диалект сөздікпен жұмыс істеп, сөздіктегі көне сөздерді тайпа 
тілінің қалдықтары екенін дəлелдеңіздер. 
10-тапсырма. Жер-су атаулары мен тайпа тауларының этимологиясындағы 
ежелгі түркілік ұғым-түсініктерді ажыратыңыздар. 
11-тапсырма. Қазақстандағы жер-су аттарының көнелігін көне түркі тілінің 
заңдылығына сəйкес дəлелдеп, баяндама жазыңыздар. 
12-тапсырма. С.Аманжоловтың қазақ тілінің тарихына қатысты пікірлерін ой 
елегінен өткізіп, өз топшылауыңызбен  талдау жасаңыз. 
13-тапсырма. Орта ғасыр жазба мұраларының грамматикалық құрылымын 
қазақ тілі грамматикасымен салыстырып, ереже шығарыңыздар.  
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14-тапсырма. Ə.Қайдардың «Қаңлы» еңбегіндегі түркі тайпаларының 
байланыс жайындағы ой-пікірлерді талдаңыздар. Қаңлы сөзінің 
этимологиясы жайындағы пікірлердің шындыққа сəйкестігін тілдік 
фактілермен дəлелдеңіздер. 
15-тапсырма. Алтай теориясына қатысты еңбектерден түркі тілдеріне ортақ 
заңдылықтарды табыңыздар. 
16-тапсырма. Тарихи сөздердің этимологиясын талдау арқылы тарихи 
атаулардың қай дəуірде пайда болып орныққанын этимологиялық еңбектерге 
сүйеніп түйіндеңіздер. 
17-тапсырма. Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі сөзжасамдық құрылымды 
анықтаңыздар. 
18-тапсырма.Крамер С.Н. Шумеры: Первая цивилизация на земле( М.2002) 
атты еңбектіңшумерлердің əдебиетін iлiм дəрежесiне көтергендiгi əрi 
практикалық қажеттi өтеуге тұрарлық құнды еңбек болғандығы. Мағыналық-
құрылымдық талдау. 
19-тапсырма.Рамстедт В. «Введение в алтайской языкознания» атты еңбекті 
тілдік-этимологиялық тұрғыдан талдау. Мағыналық-модельдік талдау. 
20-тапсырма.Тарихи сөздіктер– М.Қашқари Түркі сөздігі І,ІІ,ІІІ том. 
Құрышжанов А.Қ.,Жұбанов А.Қ., Белботаев А.Б. Құманша–қазақша жиілік 
сөздік. А.,1978. Деректі материалдарды талдау. 
21- тапсырма. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркских письменности и 
этнокультурной историй.СПБ.2006 
 атты еңбегін құрылымдық , мазмұндық тұрғыдан  талдау 
22-тапсырма. Г.Қосымова.Тарихи атаулардың этимологиясы. А.,2010. 
Деректі материалдарды талдау. 
23-тапсырма. Шумерлерді қазақ халқына жақындатуда Бахти Асанның  
«Шумеры.Скифы.Казахи» (А.,2004) атты еңбегінің мəні. Деректі 
материалдарды талдау. 
24-тапсырма. Гумилев Л. Көне түріктер. Алматы, 1994, 477 б. Зуев Ю.А. 
Ранние тюрки: очерки истории и идеологии.А.,2002 еңбектерін талдау. 
Мағыналық-модельдік талдау. 
25-тапсырма. Аманжолов А. Түркі филологиясы жəне жазу тарихы. А.1996 
еңбектерін құрылымдық- мазмұндық жағынан талдау. 
26-тапсырма. Сүлейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении 
древнетюркских языков и письменностей. А., 2002. Мағыналық-модельдік 
талдау. 
27-тапсырма. Сартқожаұлы Қ. Байырғы түрік жазуының генезисі. Астана, 
2007. Мағыналық-құрылымдық талдау. 
28-тапсырма. Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы: тілдік таңба- нышандық 
жүйе. А.,2014. Баяндама жасау. 
29-тапсырма.Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық 
ерекшеліктері. Алматы, 2006. Лексика-грамматикалық талдау. 
30-тапсырма.Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. Астана, 2002, 
125 б. Мағыналық-модельдік талдау. 
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Əдебиеттер 
 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Аманжолов    С.А.        Вопросы    диалектологии    и    истории 
казахского языка. А., 2001. 
2. Аманжолов А.А. Түркі филологиясы жəне жазу тарихы. А.,1996. 
3. Аристов Н.А. Заметки об этическом составе  тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности, СП б, 1897. 
4.Айдаров Ғ.,Құрышжанов Ə., Томанов М. Көне түркі жазба 
ескерткіштерінің тілі. А.,1970. 
5. Ахметов Ə. Америка үндістерінің азиялық тегі. А., 1995. 
6.Əбілқасымов Б. Əбілғазы ханның түрік шежіресі жəне оның тілі. А.,2001. 
7.  Баскаков Н.А. Введение в изучении тюрских языков. М., 1962. 
8. Бахти А.Шумеры. Скифы. Казахи. А.,2004. 
9.Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы: тілдік таңба- нышандық жүйе. А.,2014. 
10. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 2010. 
11.Қайдаров Ə. Қаңлы. А., 2004.  
12.Қосымова Г. Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері. А.,2015.     
13. Рамстедт В.И. Введение в алтайское  языкознание. М.,1975. 
14.Сартқожаұлы Қ. Байырғы түрік жазуының генезисі. Астана, 2007. 
15.Сүлейменов О. АзиЯ. М., 2005. 
16.Сүлейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении древнетюркских 
языков и письменностей. А., 2002. 
 

Қосымша əдебиеттер: 
1.  Асфендияров С."История Казахстана с древнейших времен, т. 1. Алма-
Ата, 1935. 
2. Əбілғазы Баһадүрхан. Түрік шежіресі. А. 1992. 
3. Бернштам А.Н.Социально-экономический строй Енисейских тюрков ҮІ-
ҮІІІ веков, М-Л., 1946. 
4. Бичурин Н.Я.   Собрание сведений о народах, обитавших   и средней Азии 
в древние времена, М-Л..-І , IIтом, 1950. 
5.  Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край, том II., Л, 
1926. 
6. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 
7. Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. Астана, 2002. 
8. Есбосынов Е.Ескі қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері. 
А., 2006. 
9.  Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 
10.   Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту. А.,2010. 
11.   Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. А., 1997. 
12.   Қазақ тілінің  этимологиялық сөздігі. А., 1966. 
13. Қайдар Ə. Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары мен 
міндеттері// Қазақ тілінің тарихи лексикологиясының мəселелері. А.,1988. 
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14.  Қашқари М. Түркі сөздігі. I, II, III том. А., 1997,1998. 
15.  Қордабаев Т. Тюркология жəне қазақ тіл білімі. А., 1998. 
16. . Қосымова Г. Қазақ тілінің тарихы. А., 2007. 
17.  Қосымова Г. Тарихи атаулардың этимологиясы. А., 2010. 
18.   Құрышжаиов Ə. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001. 
19.   Малов  С.Е.   К   истории   казахского  языка  //Известия  АН СССР, отд.  
языка и литературы, 1941, № 3 
20.  Өмірəлиев  Қ . ҮIII-ХІІ    ғасырдағы    көнс    түркі    əдеби ескерткіштері. 
А., 1985. 
21.  Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. А., 2004. 
22.  Сүлейменов О. Сөз коды. А., 2014. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Қосымова Г.С. - Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы  . 
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
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Түсінік хат 
«Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні "Қазақ тілінің 

тарихиграмматикасы " пəнімен жəне "Көне түркі тілі", "Түркологияға 
кіріспе" пəндерімен тығыз байланыста оқытылады.  

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəні тілдердің 
ежелде бір тілден (праязыктен) шыққандығы, тарағандығы жөнінде 
алпысыншы жылдардың аяғында пайда болған ностратикалық   теорияны 
ескерусіз қалдырмайды. Оған дəлел ретінде мыңдаған жылдар бойы өзгермей 
келе жатқан негізгі сөздік қордың көптеген тілдерге ортақ болып шығуын 
есепке алады. Ежелгі Тұран даласынан Месопотамияға көшіп барып, 
өздерімен бірге Еуропа мен Азияға мəдениетті , тілді, жазуды ала барған 
Шумерлер жайлы зерттеу деректерін, қазақтың халық болып құралу 
процесінде үлкен рол атқарған тайпалық одақтардың тілі мен түркі 
халықтарының тарихында белгілі қағанаттардың ресми тілі дəрежесіне 
көтерілген көне түркі тілі мен орта ғасыр түркі тілдерінің материалдарын 
тілге тиек етеді. Материал беретін зерттеу көздері ретінде Ə.Баһадүрхан, 
Рашид-ад-Дин, Н.Аристов, В.Бартольд,  В. М. Иллич-Свитыч, Н.Баскаков,      
Б.Я.Владимирцов, Г.Е.Грум-Гржимайло, САманжолов, Ə.Қайдаров, 
О.Сүлейменов, А.Бахти, С.Қойшығара, Ө.Панзарбековт.б. еңбектер 
пайдаланылуы қажет. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің  теориялық негіздері " пəні бұл аталған 
пəндерден мазмұны, мақсаты мен міндеті, оқыту əдісі жағынан өзгеше. 
"Қазақ тілінің тарихи грамматикасы" тарихи-салыстырмалы əдіске сүйеніп, 
тілдік тұлғалардың қандай жолдармен өзгеріске түсіп, бүгінгі күндегі 
дəрежеге қалай жеткенін түйіндей тұжырымдаса, "Көне түркі тілі " пəні 
сипаттау əдісіне сүйеніп, көне түркі тілінің қалпын баяндайды. Ал "Тілдің 
тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" пəнінде əрі тарихи, əрі сипаттама 
əдіске сүйене отырып, қазақ тілінің шығу тегін, түркі тілдерімен бірге басып 
өткен жолын, көне түркі тілінің жалғасы екендігін дəлелдейтін  теориялық 
негіздерді басшылыққа алады. Мұндай теориялық негізге шумерология жəне 
түркітаным мəселелері жатады. Шумерлер мен көне түркілердің 
жақындығын танытатын тілдік қор, тарихи лексика жəне олардың 
семантикалық жүйесі, өзгеру жолдарындағы заңдылықтар,  жазу түрлері, 
тайпалық одақтардың атрибуттары, ежелгі дəуірден сақталып келе жатқан 
əдет-ғұрып, салт-дəстүр,  ойлау жүйесі, түркілердің дүниетанымы, олардың 
тілдегі  көрінісі  орта ғасырдағы халық тіліне, кейінгі дəуірдегі ұлт тіліне 
тигізген əсері ашылуға тиіс. 

Қазақ тілі өз дамуының бүгінгі сатысында қазақ халқының бірыңғай 
ұлттық тілі, ұлттық əдеби тіл болып отыр. Бұл күнде ол əртүрлі стильдік 
салаларда  дамыған, тілдік нормалықбелгілері нақтыланған, лексикасы бай, 
грамматикалық құрылысы жетілген, орамды əдеби тілге, жазу тіліне 
айналды. Əрине, мұндай дəрежеге жету үшін тіл шындалып жетілудін талай 
өткелдерін басып өтті. 
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Тіл фактілерін тарихи тұрғыдан зерттеп білудің сол тілді жетік меңгеру 
үшін мəні зор. Тілдің тарихын білмей тұрып, оның қазіргі күйін, сырын жете 
білу мүмкін емес. Қазақ тілін ғылым ретінде танып білудегі ең маңызды 
нəрсе - негізгі тарихи байланысты ұмытпау, əрбір тілдік мəселеге тарихта сол 
құбылыс қалай шықты, өзінің_дамуында ол қандай басты-басты дəуірлерді 
өтті деген тұрғыдан қарау керек, сонда ғана оның қазір қандай күйде екенін 
білуге болады. 

"Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері" курсын өтуде 
мынадай жайттар ескерілуі кажет:бірінші, қазақ тілінің түркі тілдерінің 
ішінде алатын орны, түркі тілдерімен бірге жүріп өткен жолы, түркі 
тілдерімен жақындығы бар көне тіл-шумер тілінің сипаты, көне түркі тілінің 
шумерлік сипаты, қазақ тіліндегі көне түркілік элементтер, орта ғасырдағы 
халық тілі болып қалыптасуы жайындағы зерттеу еңбектерін теориялық негіз 
етіп алады.  Қазақ тілінің тарихын (тайпа тілі, халық тілі, ұлт тілі болып 
қалыптасу тарихын) түсіндіру үшін, алдымен қазақтың халық болу, одан 
кейін ұлт болу процестеріне жүгінеді. Қазақтың халық болып қалыптасу 
тарихы қазақ жеріндегі бұрынғы ірі тайпалық одақтармен, жүздермен, 
олардың тарихымен тікелей байланысты. "Жүз деп əдетте қазақ халқына 
қарасты жəне тарихи дəстүр арқылы белгіленген жалпы қазақ 
территориясының бір бөлігін мекендеген тайпалардың ірі бірлестіктерін 
(немесе одақтарын) атау қабылданған"(Қазақ ССР тарихы, 2т, Алматы, 1983. 
258- б.) 

Екінші, қазақ тілінің шығу тегі мен даму кезеңдері жалпы түркі тектес 
тілдердің даму дəуірлерімен бірлікте, соның шеңберінде алып қарастырғанда 
ғана толық түсінуге болады. Олар: шумер дəуірі, алтай дəуірі, гұн дəуірі , 
көне түркі дəуірі, ортағасырлық дəуір, түркі тілдерінің жаңа жəне ең жаңа 
дəуірі. Осы дəуірлердегі тарихи жазба ескерткіштердің қазақ тарихына 
қатыстыларына тоқталу қажет. 

Үшінші, қазақ тайпаларының халық болып бірігуі, қазақтың халық 
тілінің қалыптасуы ірі тайпалық одақтар тілі бірлестігінен,  15-16 ғасырларда 
қазақ тайпаларының қыпшақ қауымынан, ноғай ордасынан бөлініп шығуына, 
монғол басқыншылығынан кейін қазақ жерінде патриархтық феодалдық 
қатынастың күшейіп, алғашқы қазақ хандықтарының пайда болуына 
байланысты екені, бұл процестің 19ғ. екінші жартысына дейін созылғаны 
ескерілуі қажет. 

Төртінші,  қазақ тілінің тайпалық, халықтық дəуірлердегі фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық кұрылысының тарихи дамуы  қазақ тілінің даму 
кезендеріне байланысты екендігін таныту мақсатында оның типологиялық 
белгілері өтіледі. 

Пəнді оқытудың мақсаты: қазақ тілінің тарихына қатысты шумер 
тілі, тайпалық одақтардың тілі жəне түркі халықтарының тарихында белгілі 
қағанаттардың ресми тілі дəрежесіне көтерілген көне түркі тілі мен орта 
ғасыр түркі тілдері жайлы теориялық мағлұмат беру; шумер мəдениеті мен  
əдебиетін оқыту;  қазақ тілінің тарихи тамыры өте көне дəуірлерге 
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кететіндігін тілдік фактілер арқылы дəлелдеу; түркі жазуының тарихында 
шумерлердің рөлін айқындау; шумер тілі мен көне түркі тілінің ортақ 
лексикасы мен заңдылықтарын  білгізу; тарихи атаулардың этимологиясын 
көне тілдер арқылы анықтау; тілдің даму тарихында болған 
трансформациялық өзгерістерді таныту. 

Пəнді оқытудың  міндеттері: 
- қазақ тілінің тарихын кезең-кезеңге бөліп қарастыру;  
-қазақ тілінің түркі тілдер ішінде алатын орнын анықтау; 
-түркі мəдениетінің тарихындағы шумер мəдениетінің рөлін көрсету; 
-шумер əдебиетінің түркі мұраларымен жəне қазақтың салт-дəстүрлерімен 
ұқсастығын дəлелдеу; 
-жазу түрлерін оқыту жəне ежелгі жазулардың қазақ даласында 
кездесетіндігін білгізу; 
- қазақ халқының ру-таңбалары мен көне түркі жəне шумер жазуының 
таңбаларындағы ұқсастықтарды табу; 
-қазақ тілінің  тайпалық одақтардың тіліне жақындығын дəлелдеу; 
- шумер тілі мен көне түркі тілі жəне қазақ тіліндегі лексикалық 
ұқсастықтарды талдау; 
-тарихи атаулардың этимологиясын талдау арқылы олардың көне дəуірлерге 
кететіндігін анықтау; 
- ежелгі түркі тілдерінің заңдылықтары мен қазақ тілінде сақталып қалған 
тілдік тұлғаларды меңгеру. 
 

Пəннің тақырыптық жоспары: 
Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері пəнінің қарастыратын 
мəселелері. 
Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы. 
Қазақ жерінің адамзат тілі мен жазуының өркендеуінде алатын орны 
Шумерлер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумерлер өркениетінің зерттелуі. 
Шумер мəдениеті мен жазуы. Шумер жазуының түрлері жəне таралуы. 
Қазақстан территориясындағы жазумен байланысы.  
Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
Шумер тілі мен түркі тілдерінің байланысы. Шумер тілінің сипаты. 
 Көне түркі тілі. Көне түркі тіліндегі тарихи атаулар. Көне түркі тіліндегі 
атаулардың семантикалық жақтан дамуы.  
Ортағасырлық түркі тілі, оның қазақ тіліне қатысы. 
Қазақ тілінің халық, ұлт тілі болып қалыптасуындағы тайпалық одақтар тілі.  
 

Пəндік құзіреттілік: 
-тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздерін дəйектей алады; 
-қазақ тілінің түркі тілдеріндегі алатын орнын тарихи мұралар арқылы 
анықтайды; 
-түркі тілдерінің негізін шумер тілімен байланыста қарастырып дəлелдейді; 
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-шумер тілі мен көне түркі тілінің заңдылықтарын қазақ тілі материалдары 
негізінде дəйектейді; 
-шумер əдебиетіндегі түркі халықтарына, соның ішінде қазақ халқына 
қатысты ортақ жайттарды дəлелдейді; 
-тілдің даму тарихындағы орын алған трансформациялық өзгерістерді 
түсіндіреді;   
-тілдің тарихи қабаттарында қалыптасқан  атаулардың этимологиясын 
ғылыми тұрғыда негіздейді; 
 

Пререквизиттер тізімі 
1.Қазақ жазуының тарихы 
2. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
3.Түркі филологиясына кіріспе 

Постреквизиттер тізімі 
1.Түркі тілдерінің лексикасы мен фразеологиясы 
2. Қазақ тілінің тарихи фонологиясы 
3. Əдебиеттің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері 
 

Бағдарлама мазмұны 
 

Түркі тілдерінің даму кезеңдері жəне қазақ тіліне қатысы 
Қазақ тілінің   шығу  тегі   мен  даму   кезендері  адамзат тілінің пайда 

болуы мен түркі   тектес тілдердің    даму    дəуірлерімен    бірлікте,     соның    
шеңберінде қарастырылатыны.                                        

Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. Шумер мəдениетіне кіретін басты 
ұғымдар. Шумерлер мен түркілерді жақындастыратын жазу түрлері, 
шаруашылық мəдениеті, əдет-ғұрып, тұрмыс-салттары.  

Шумер мəдениетіндегі жазудың рөлі. Шумер жазуының оқылу жайы. 
Шумер жазуларының түрлері жəне таралу аймағы. Пиктограммалық жазу. 
Идеограммалық жазу. Фонограммалық жазу. Логограммалық жазу. 
Əліпбилік жазудың қалыптасуындағы түркі халқының ру таңбаларының рөлі. 

Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының 
көрінісі. Шумер əдебиетіндегі образдар. Крамердің «Шумерлер 
мифологиясы» деп аталатын еңбектің маңызы. Шумер поэмасы сюжеттерінің 
түркі халқы, соның ішінде қазақ халқына тəндігі. Шумер поэмаларындағы 
философиялық ұғым-түсініктердің, психологиялық наным-сенімнің түркі 
халықтарының мұраларына жəне қазақ халқына жақындығы.  

Түркі тілдерінің шумер тілдерімен байланысы. Түркі тілдерін шумер 
тіліне жақындастыра зерттеген ғалымдар, олардың еңбектері. 

Шумер тілі. Шумерлердің Орталық Азиядан шыққандығы жайында 
деректер. Шумерлер мен сақтардың туыстығын көрсететін фактілер. Шумер 
тілінің түркі тілдеріне қатысын дəлелдейтін деректер. Түркі тілдеріндегі 
шумерлік элементтер. Шумер-түркі тілдеріне ортақ тілдік заңдылықтар. 
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Шумер мен көне түркі тілінің байланысы. Шумер тілі мен түркі 
тілінің жақындығын танудағы Осман Недим Тунаның еңбегі. О.Н.Туна 
сөздігінің түзілу жайы. Шумерше-түркіше дыбыс сəйкестіктері. Дыбыстық 
сəйкестердің түрлері жəне қолданылған орындары. Шумер-түркі сөздерін 
салыстыруда қолданылған əдістер. О.Н.Туна пайдаланған ғылыми деректер 
мен əдебиеттер. 

Көне түркі жəне орта ғасыр түркі тілі.Көне түркі тілі мен орта ғасыр 
түркі тіліндегі тарихи атаулар. Түркі-қазақ тілінің жасын ұзартудағы тарихи 
атаулардың мəні. Көне түркі тіліндегі атаулардың семантикалық жақтан 
дамуы. Ежелгі түркі сөздерінің мағыналық жақтан өзгерісі. Көне түркі 
тіліндегі сөзжасамдық тəсілдер. 

Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін жер-
су атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы. Тарихи 
атаулар жайындағы зерттеушілер пікірі. Жер-су атауларының этимологиясын 
анықтауда М.Қашқари еңбегінің мəні.  

 
Семинар тақырыптары: 

1." Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері "пəнінің мақсаты мен 
міндеттері, қарастыратын нысанасы, зерттеу əдістері. Пəннің басқа 
пəндермен байланысы. 
2. Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Шумер мəдениеті мен жазу түрлері. 
Шумер мəдениетіне кіретін басты ұғымдар. Шумер жазуы жəне оның таралу 
шегі. 
3.Шумер əдебиеті. Шумер əдебиеті-көшпенділер философиясының көрінісі. 
4.Шумер мен түркі тілдерінің байланысы. Шумер тілінің түркі тілдеріне, 
соның ішінде қазақ тіліне қатысы. 
5.Көне түркі тіліндегі тарихи сөздер. Түркі-қазақ тілінің жасын ұзартудағы 
тарихи сөздердің мəні.Көне түркі тіліндегі тарихи сөздердің семантикалық 
жақтан дамуы.  
6.Тарихи атаулардың танымдық мəні.  Тарихи атаулардың негізін жер-су 
атаулары мен тайпалық одақтардың аттары құрайтындығы.   
7. Орта ғасыр түркі тілінің лексика-грамматикалық сипаты. Орта ғасыр түркі 
тілін зерттеген ғалымдардың еңбектері. 
 
Магистранттардың өзіндік жұмыстарының сұрақ-тапсырмалары 

Шумерлердің өркениетін танытқан ғылым салалары. 
Шумерлік эпос - көшпенділер философиясының көрінісі. 
Жазудың мəні жəне оның түрлері 
Əліпбилік жазу жəне оның қалыптасуы. Онымен жазылған  ескерткіштер.  
Шумер тілін алтай тілдерімен салыстыра зерттеген ғалымдар. 
Шумерлер түркі негіздес халық деп пікір айтқан ғалымдар. 
Шумерлерді түркі халықтарымен байланыстыратын аргументтер. 
Шумерлерді қазақ халқымен байланыстырған ғалымдар. 
С.Крамердің шумерлердің 9 поэмасы туралы айтқан пікірлері. 
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Түркі тілі шумерлер мен скифтердің ортақ тілі болуы мүмкін екендігі 
жайында пікірлер. 
О.Сүлейменовтің  шумер тіліндегі сөздерді топтастыруы. 
О.Туна көрсеткеншумер жəне түркілік дыбыстық сəйкестіктер. 
Шумер тілі мен түркі тілдеріндегі үндестік заңы. 
Көне  түркі тіліндегі сөзжасамдық құрылым. 
Шумерлік əліпби мен көнетүркі əліпбиінің ұқсастығы. 
Қазақтың ру таңбаларының көне түркі əліпбиіне ұқсастығы. 
Көнетүркі тіліндегі шумерлік сөздер. 
Халық тілінің құралуындағы тайпа тілдерінің рөлі. 
Қазақ тілінің тарихына қатысты ескерткіштердің мəні. 
Көне қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық сипаты. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Р.Сыздықова көрсеткен лексика-
грамматикалық сипат. 
Орта ғасыр ескерткіштеріндегі Б.Əбілқасымов зерттеген лексика құрамы. 
 
Оқытушымен орындалатын магистранттардың өзіндік жұмыстар 

1-тапсырма. Жазу түрлеріне байланысты айтылған ғалымдардың 
тұжырымдарын келтіріп, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сөздеріңізді нақты 
тілдікфактілермен дəйектей құрастырыңыздар. 
2-тапсырма. Шумер əліпбиін көне түркі əліпбиімен салыстырыңыздар. 
Ұқсастықтарды түсіндіріңіздер. Бұл жайында айтылған ғалымдардың 
пікірлеріне  сілтеме жасаңыздар. 
3-тапсырма. Қазақтың ру таңбаларын көне түркі əліпбиімен салыстырып, 
өзара ойбөліске түсіңіздер. 
 4-тапсырма. Шумер тілінің лексикасы деп танылған сөздерді көне түркі жəне 
қазақ тіліндегі көне сөздермен салыстырыңыздар да, тұжырым жасаңыздар. 
5-тапсырма. Шумер жəне түркі тілдеріндегі дыбыс сəйкестіктерін ұсынылған 
еңбектерден алынған нақты мысалдар арқылы дəлелдеңіздер. 
6-тапсырма. Диалект сөздікпен жұмыс істеп, сөздіктегі көне сөздерді тайпа 
тілінің қалдықтары екенін дəлелдеңіздер. 
7-тапсырма. Жер-су атаулары мен тайпа тауларының этимологиясындағы 
ежелгі түркілік ұғым-түсініктерді ажыратыңыздар. 
8-тапсырма. С.Аманжоловтың қазақ тілінің тарихына қатысты пікірлерін ой 
елегінен өткізіп, өз топшылауыңызбен  талдау жасаңыз. 
9-тапсырма. Ə.Қайдардың «Қаңлы» еңбегіндегі түркі тайпаларының 
байланыс жайындағы ой-пікірлерді талдаңыздар.  
10-тапсырма. Тарихи сөздердің этимологиясын талдау арқылы тарихи 
атаулардың қай дəуірде пайда болып орныққанын этимологиялық еңбектерге 
сүйеніп түйіндеңіздер. 
11-тапсырма. Көне түркі тіліндегі сөзжасамдық құрылымды анықтаңыздар. 
12-тапсырма. Орта ғасыр жазба мұраларының грамматикалық құрылымын 
қазақ тілі грамматикасымен салыстырып, ереже шығарыңыздар.  
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Түсінік хат 
Тілдің өз алдына қарастырылмай, қоғаммен тығыз байланыста зерттелуі ХХ 

ғасырдың екінші жартысында жаңа құбылыс болды. Əлеуметтік лингвистика жаңа 
заманда лингвистиканың жасампаз саласы ретінде қарқынды даму жолына түскені 
анық. Əлеуметтік лингвистика 6М012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 
қазақ тілі мен əдебиеті мамандығы бойынша магистратура бағдарламасына міндетті 
компонент   дербес  ғылыми  пəн ретінде енгізілді. Ғылым қарқынды даму жолына 
тақтайдай түзу жолмен келмейтіні белгілі. Ендеше, магистрант бұл ғылымның үздіксіз 
даму жолына қалай келгенін, қазіргі даму үрдісін аңдай алуы шарт. 

Магистрант əлемдік, отандық тілдік даму деңгейі мен үрдісін Əлеуметтік 
лингвистика тұрғысынан дəл білуі, оны дамыту жолдарын нақты таба алуы тиіс. 
Магистрант тілдердің хал-ахуалын, даму үрдісі мен болашағыннемесе өмірі өшуге бет 
алғанын əлеуметтік лингвистикалык, психолингвистикалық тұрғыдан тап басып, 
сезіне алуы шарт. Əлеуметтік лингвистиканың дербес пəн ретінде оқу үдерісі мен 
зерттеу барысында қолданатын өзіндік əдіснама мен əдіс, тəсіл жүйесі қалыптасқан. 

Əлеуметтік лингвистика курсы мен оған байланысты жүргізілетін  жұмыстар  
филология мамандығы бойынша жоғары білікті маман дайындауға арналған, ХХІ 
ғасырдағы жасампаз Əлеуметтік лингвистиканы ғылыми, оқу-педагогикалық 
жұмыста тиімді пайдалану шеберлігіне дағдыландырады. 
      Əлеуметтік лингвистиканың құзыреттілігі тілдің пайда болуы, өзгеруі, 
дамуы мен қолданылуына  əлеуметтік жағдайлардың ықпалын, сонымен 
қатар, керісінше, тілдің қоғамға əсерін (прагматика) зерттейтін тілдік 
құзыреттің дамуына ықпал ететін, əлемдік тіл білімінің жасампаз бағыты 
ретінде сипатталады. 

Магистранттардың жоғары білікті маман ретінде іргелі мəселелерді 
шешетін теориялық тіл білімін игеруінде əлеуметтік 
лингвистикатеориясының атқарар қызметі ерекше. 

Əлеуметтік лингвистика пререквизиті лингвистика мен əлеуметтану 
(социология), психология, тарих, этнография, мəдениеттану негізінде дербес 
оқу пəні мəртебесінде қалыптасты. Əлеуметтік лингвистика - тіл біліміне 
кіріспе, жалпы тіл білімінің жалғасы, тіл теориясының негізін қалайтын пəн. 

Əлеуметтік лингвистиканың постреквизитіне негіз болған – оның тіл 
мен əлеуметтік шындықты зерттеу барысында пайда болған теориялық қоры 
(базасы). Əлеуметтік лингвистика магистранттардың тіл мен қоғам 
байланысын танып–білуіне, психолингвистика, этнолингвистика, 
қолданымдық (функционалды) лингвистика, ареалдық лингвистика, 
когнитивтік лингвистика, прагмалингвистика, паралингвистика сияқты 
курстарды тиісті дəрежеде игруіне негіз болады. 

Əлемдік əлеуметтік лингвистиканың  даму үрдісі тілді зерттеуді 
мынадай бағыттарға меңзейді: 

-əлеуметтік лингвистиканың өзге лингвистикалық бағыттардан 
айырмасы сол - адамзат қоғамы мен тілінің дамуын зерттеуші, реттеуші 
ғылым; 
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- ана тілі – ұлттық даму мен ұлтішілік қатынас тірегі; 
- тілдік қатынас пен оның дамуының əлеуметтік лингвистикалық сипаты; 
- тіл – идеологияның нысаны əрі құралы; 
- тіл саясаты, оны жүзеге асырудың тетіктері; 
- тілдің мемлекеттік мəртебесі жəне оны жүзеге асыру жолдары; 
- тіл өміршеңдігін дамытып, өлмелі тілдерді сақтап қалу мəселелері; 
- тілдердің өзара байланысы: қостілділік, үштілділік, көптілділік, диглоссия, 

интерференция, интеркаляция; 
- нақты тілдердің этникалық отанында қолданылу мəртебесі жəне оның 

отанынан тыс жерлерде қолданылуы; 
- əдеби тілдің нормада жəне бірнеше социолингвистикалық нұсқада 

(вариантта) қолданылуы; 
- тіл мен мəдениет; 
- тіл мен мəдениетаралық қарым-қатынас т.б. 

Əлеуметтік лингвистика тілдік дерек (мəнбір ретінде) пен əлеуметтік 
жағдай байланысын терең де жан-жақты қарастырады. Тілдік, əлеуметтік 
жағдайлардың өзара байланыстылығын анықтау – əлеуметтік 
лингвистиканың түбегейлі де өзекті мəселесі. 

 «Əлеуметтік лингвистика» оқу пəнінің типтік бағдарламасы тіл мен 
қоғамдағы интерактивтік құбылыстардың теориялық, практикалық 
міндеттері ескеріліп түзілді. Тіл мен қоғамның өзара байланысы –
қауымдастыққа ұйымдасқан адамдардың ортақ мүдде, біріккен іс-əрекетін 
білдіретін категория.  

 
Пəннің тақырыптық  жоспары 

 
1.Қазіргі тіл туралы ғылымның білім үлгілері жəне əлеуметтік  
    лингвистика. 
2. Əлеуметтік лингвистика – өткен ғасырдың өнімі, жаңа ғасырдың 
 жасампаз ғылымы. Қысқаша тарихы, анықтамасы, ұғымдық аппараты. 
3.  Əлеуметтік лингвистиканың нысаны мен пəні. 
4. Əлеуметтік лингвистиканың зерттеу əдіснамасымен əдістемесі,  
тəсілдері мен ұстанымдары. 
 5. Əлеуметтік лингвистиканың өзекті мəселелері. Тілдің əлеуметтік  
лингвистикалық мəн-жайы. Тіл мен шындық-болмыстың өзара  
байланысы.Тілдің атқаратын қызметі.Тіл жəне тағдыр.Тіл мен қоғам. 
Əлеуметтік фактор - ықпалды жағдай. Əлеуметтік факторлардың тіл 
 жүйесіне қиысуының  əлеуметтік лингвистикалық деңгейлік сипаты. 
Əлеуметтік факторлардың тіл дамуындағы    көрінісі. Тілдік 
жағдаят.Тілдік-этникалық  жағдаят. 
6. Тілдік    қатынастар- тілдердің өзара байланысы 
7. Ұлттық-аумақтық құрылымның тілдік өмірі: əлеуметтік  
лингвистикалық сипаты. Тілдердің əлеуметтік лингвистикалық 
мəртебесі. Тілдік басқару.Тілдікахуалды жоспарлы түрде жақсарту.  
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Тілдік дау-дамай. Тіл жəне идеология. 
8. Қазақстанның тілдік өмірі.  Ана тілі. Тіл туралы заңнама, оны жүзеге 
 асырудың өзекті мəселелері. Тілдік өмірді жақсартудың кепілі – 
əлеуметтік  лингвистикалық біліктілікті басқару. Қазақстанда əлеуметтік 
лингвистиканы дамыту – қоғамдық қажеттілік. 
 

ПƏННІҢ  МАЗМҰНЫ 
Теориялық бөлім 

 
1.Қаіргі тіл туралы ғылымның білім  
үлгілері жəне əлеуметтік лингвистика 

Жаңа ғасыр тіл теориясының күре тамыры болып танылған əлеуметтік 
лингвистиканы қалыптастырып, дамытқан - білімнің сараптау үлгілері 
(парадигмалары). Əлеуметтік лингвистиканың қалыптасуына, ғылымға 
əкелген жаңалығы мен басымдылық сипатына əрі уақыт сынынан өту 
үрдісіне ықпал еткен лингвистиканың кейбір бағыттары болды. Бұл ретте 
əлеуметтік лингвистиканың жаңа ғасыр лингвистикасы атты бірыңғай білім 
сапасына айналуына негіз болған лингвистикалық парадигмаларды атап 
көрсеткен жөн. 

1.Тілдің философиялық əмбебап тұжырымдарын (универсализмін) 
ауыстырған тілдік əралуандықты пайымдайтын салыстырмалы-тарихи 
бағыт. Бұл - жаңа парадигма. 

2.Тілді құрылымдық элементтерден тұратын таңбалық жүйе деп 
танитын   құрылымдық лингвистика пайда болды (ХХ ғ. 20-30 жж.). 
Алайда тілдің ішкі жүйелік сапасына баса назар аударуымен дараланған 
жүйелік-құрылымдық зерттеу үлгісі (структурализм – құрылымдық 
лингвистика, постструктурализм – кейінгі құрылымдық лингвистика) 
тұрақты басымдыққа ие бола алмады, ал сөйлеу тууы үшін қажетті қарым-
қатынас жағдаятының «сыртқы» құралымдары (компонеттері) мен тілдік 
құзіретке əсер ететін «ішкі» (психикалық, когнитивтік) жағдайларды 
(факторларды) ескере отырып зерттеуді ұсынған антропоөзектілік 
(антропоцентризм) бағыты игілікті бағыт болып қабылданды жəне солай қала 
беруде. Өйткені антропоөзектілік жалпығылыми ұстанымы қазіргі 
лингвистиканың күллі парадигмаларының басын біріктіріп, білімнің бір 
саласына орайластыруымен құнды болып танылуда. Бұл бағыттағы  
зерттеулер қағидалық тұжырымдарды (модельдерді) өзгертуге емес, басқа 
үлгі (парадигма) жасауға бағытталған. 

3.Қазіргі лингвистика парадигмаларының басы бірігуіне, сол арқылы 
лингвистиканың бірыңғай білім саласы ретінде қалыптасуына себін тигізген 
құрылымдық лингвистиканың бір тарауы ретінде пайда болған тілдің қарым-
қатынстық қызметін қарастыратын функционализм ұстанымына негізделген 
білімнің функционалдық парадигмалары. 

Тілдің атқаратын қызметін зерттеу парадигмасы функционалдық 
нұсқалар (варианттар) мен тілдің макрожүйесінің құралымдарынан 
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(компоненттерінен) тұрады. Əр түрлі тілдердің функционалдық 
парадигмалары салыстырыла, салғастырыла зерттеледі.  

Тілдің қолданылуы- ежелден сөз болған тақырып, бірақ бұл ХХ ғ. 
екінші жартысынан бері қарай əлем лингвистері назары ауған өзекті мəселеге 
айналды. Алайда оны шешу үшін лингвистиканың іргелі мəселесі тілдің 
жүйелілігін айналып өтуге болмайды. 

4. Тілдің бірліктер мағынасы сөйлерменнің сөйлеу-ойлау іс-əрекетінде 
пайда болады деген идея негізінде ХХ ғ. соңына қарай лингвистикалық 
прагматикабағыты пайда болды. Сөйлеудің тууы мен түсінілуіне əсер ететін 
сөйлеу жағдаяты құралымдарын талдауға ерекше мəн беріле бастады. 

Тілдің қоғамға ықпалын, тілдің (оның құрылымының) қоғамға ықпалы 
тиімділігін прагмалингвистика (немесе лингуапрагматика) зерттейді.  

Тілдің сыртқы жүйесі мен ішкі құрылымы өзара байланыста зерттелуі 
тиіс. Алайда тіл əлеуметтануы (тіл социологиясы) ішкі құрылысқа назар 
аудармайды. Өйткені ол тілдің сыртқы жүйесін, əлеуметтік лингвистикадай 
емес, əлеуметтік топ тұрғысынан алып зерттейді. 

Адамзаттың қарым-қатынас пен таным шеберлігі (технологиясы) 
үздіксіз даму үстінде. Қарым-қатынас қызметі екі деңгейде жүреді: бірі – 
əлеумет (ұжым) деңгейінде, екіншісі – жекеадамдық қатынас (іс-əрекет - акт) 
тұрғысынан жүзеге асады. Бұл жағдайда күллі сыртқы жүйе бейнеленбейді, 
өйткені қарапайым сөйлермен ешуақытта сыртқы жүйені қамти алмайды. 
Тілдік өмір жекеадамдық сөйлеу əрекеті ғана емес, тілқолданыстың 
қоғамдық-типтік түрінде де көрініс береді. 

Əлеуметтік лингвистика мен прагмалингвистиканың арақатынасын 
анықтаған жөн. Прагматика, семиотиканың бір бөлігі бола отырып, тіл 
құрылысының əлеуметке тигізер əсерінің тиімділігін зерттейді. 

Тұлғаның тілді қолдануының прагматикалық деңгейі мақсат пен мүддені 
қамтиды. Тіл əлеуметке ұдайы икемделеді, ал бұл тілдің əлеуметтік 
табиғатымен (мəнімен) байланысты. Сондықтан да прагматика тіл білімінің 
жеке саласы емес. 

Прагматикалық лингвистика деген – əлеуметтік лингвистиканың бір 
саласы, бұған көз жеткізуге əбден болады. Қарым-қатынас жағдаятының 
құралымдары санатында аталатын орын, уақыт,қарым-қатынас саласы 
деген сияқтылар – əлеуметтік, экстралингвистикалық факторлар, айырма сол- 
– мұнда тілдің осы факторларға əсері зерттеледі. 

5. Тіл құбылысының мəн-жайын, тіл құрылымын оның атқаратын 
қызметінен іздеуді негізгі ұстаным еткен функционалдық лингвистика 
бағыты пайда болды. Функционализм – əдіснамалық бағыт, əлеуметтік 
лингвистиканың əдіснамалық тұжырымдамасы, тілді қарым-қатынас құралы 
ретінде қарастыруға жол сілтейді, тіл мен оның бірліктерін қолданыс 
барысында,атқаратын қызметі тұрғысынан түсіндіреді. Қысқасы, 
функционализм – тілдік қарым-қатынас сипатын зерттеумен байланысты 
пайда болған əлеуметтік лингвистиканың əмбебап категориясы. 
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6. Өткен ғасырдың дəл ортасынан бастап лингвистиканың əр түрлі 
ғылымға ортақ өрісінен сан алуан салалары пайда бола бастады, барған 
сайын олардың жігі айқындала түсті. Дəстүрлі лингвистиканың қауқары 
кетіп, əдістері сан қилы мəселелерін шешуде əлсіздік танытып, бірте-бірте 
қолданбалы лингвистика сипатына ие бола бастады, көп жағдайда 
əлеуметтік лингвистикамен психолингвистика алдында қауқарсыз күн 
кешті. Əлеуметтік лингвистика болса, əлемнің жиырма шақты озық ғылымды 
елдерінде қауырт даму үстінде. 

ХХ ғасырдың соңғы жылдары біздің елімізде тілге деген жаңа 
көзқараспен ерекшеленді. Тəуелсіздік тұғырында тілдік лингвистикалық 
егемендік пайда болды. Тіл өмірлік мəселелердің алдыңғы шебіне шықты. 

Тілдің əлеуметтік қызметін дамыту – ХХI ғасыр тіл білімінің бірден-бір 
сұранысы, уақыт уағызы. Сұраныс өтелуі шарт, өтелмесе, тіл ақыры 
күйрейді. Бұл – заңдылық.  

ХХ ғасыр ортасында өмірге келген əлеуметтік лингвистика ХХ 
ғасырдың екінші жартысында күрт даму жолына түсті. Оның дамуына 
себепші жағдай көп болды. Соның ішінде Кеңес үкіметі қолдаған орыс 
тілінің ұлтарлық қатынас құралына айналғанда қостілділік оны 
ынталандырушы (стимул) қызмет атқарды. 

Əлеуметтік лингвистика – жас ғылым, жас болса да жасамыс ғылым, 
білім атаулының соңғы жетістіктерін сырқа пайдалану арқылы оның 
əдіснамалық, əдістемелік тұрғыдан негізі берік қаланды. Əлеуметтік 
лингвистика өзге ғылым жетістіктерін пайдаланған тұста құлпырып, 
жігерлене түседі. 

Əлеуметтік лингвистиканы менеджмент, мониторинг, маркетинг, 
тұғырында дамыту тиімді. Қазіргі кезде əлеуметтік лингвистика – тіл 
туралығылымның болашағы ұшан-теңіз, аса маңызды саласы. Бұл күндері 
оның өзіне тəн зерттейтін пəні мен ұғымдық аппараты анықталған, талдау 
əдістері мен зерттеу ұстанымдары да нақтыланған, белгіленген. Сол себепті 
ғалымдар оны тіл білімінің ерекше бағыты деп есептесе, кей мамандар оны 
ғылымның жеке саласы деп пайымдайды (А.Д. Швейцер). 

Əлеуметтік лингвистика тіл білімі мен психология, тарих, əлеуметтану, 
этнография, мəдениеттану т.б. ғылымдарының қиылысқан жерінде дами 
отырып, тілдің дамуына негіз болатын əлеуметтік факторға байланыстымəнді 
де маңызды мəселелерді зерттейді. Əрине, тіл де өз кезегінде қоғамға əсер 
етеді.«Тіл - қоғам» жүйесі – əлеуметтік ғылымның төл нысаны. 

Əлеуметтік лингвистика курсының оқытылуы қоғам мен тілдің өзара 
байланысу заңдылықтарын жақсы меңгерген, мемлекеттік қызмет, қоғамдық 
ұйымдар мен мекемелерде жұмыс істей алатын білікті мамандар дайындау 
мақсатынан туындайды. Өйткеніəлеуметтік лингвистикалық біліктілік – 
тілдің өміршеңдігін қамтамасыз етудің басты кепілі. 

Бұл күндері социолингвистика əлемнің жиырмадан аса елінде даму 
үрдісіне ие болды. 
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Əлеуметтік лингвистика тілді қоғамдық құбылыс, сөйлеуді қарым-
қатынас іс-əрекеті ретінде зерттейтін болғандықтан, əлеуметтік ғылымдар 
санатына жатады. 

 
2.Əлеуметтік лингвистика — өткен ғасырдың  
өнімі, жаңа ғасырдың жасампаз ғылымы 

Əлеуметтік лингвистика - бұл күндері тіл білімінің өзге салаларынан 
шоқтығы биік, дара тұрған, жан-жақты жетілген дербес пəн. Болашақ педагог 
əр түрлі тілдік курстармен қатар оларға жақын тілді əлеуметік тұрғыда 
баяндайтын пəнді меңгереді. Тілді бұл жағынан зерттеудің біршама тарихы 
бар. Тілдің əлеуметтік қыры əлеуметтану, пəлсапа жəне психология 
саласында, солардың тұрғысынан, солардың терминімен пайымдалды. 
Əлеуметтік лингвистика жеке ғылым ретінде өткен ғасырдың соңғы 
ширегінде əбден танылып, енші алды. 

Қазіргі кезде ғылымды дамытуға бетбұрыс белгі беруде. Соның нақты 
бір көрінісі – Қазақстан білімінің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті, ал оның Магистратура жəне 
докторантура институты – сол білім шаңырағының ғылыми қайнары. 

Дəстүрлі лингвистика ежелгі философия, логика сияқты ғылымдардан 
еншісін алып шыққаннан бері сан алуан өзекті мəселелерге тап болды, 
соларды шешу жолында талай бел-белес, асулардан асты. 

1) Əлбетте, қажеттілік болмаса, заңдылық пайда болмайды. Заңдылыққа 
айналған қажеттілік өтелуі шарт. Қоғамдағы қажеттілік өтелуінің тетіктері 
пайда бола бастайды. Осы ретте білім ауысу парадигмасы негізінде ғылыми 
бағыттар пайда болады. 

2) Қоғам мен тілдің өзара байланыстылығын зерттеу үшін əлеуметтік 
лингвистика пайда болды.Əлбете, əлеуметтік лингвистика – тілі білімінің 
жасампаз да болашағы зор саласы. 

Əлеуметтік лингвистика – қосарлы нысан негізінде зерттеу пəнін 
мейлінше кеңейткен ғылым.Қазіргі социолингвистиканың даму үрдісі мен 
жетістіктеріне көз салсақ, оның болашағының зор екенін, қоғамдық өмірді 
түгел қамтитынын, тіл аясында əлемнің тілдік бейнесін антропоөзектілік 
(антропоцентризм) тұғырында сипаттай алады. 
Əлеуметтік лингвистика: қысқаша даму тарихы.Тіл туралы ғылым 
аясында əлеуметтік лингвистиканың пайда болуы дəсүрлі тілдік талдау 
үдерісіне əлеуметтік өлшемнің енгізілуімен тікелей байланысты, ал оның 
кейбір нышандары өткен ғасырда белгі берді. 

Əлеуметтік лингвистиканың пайда болуына өткен ғасырдың 20-30 
жылдарындағы Прага лингвистикалық мектебі түрткі болды. Бұл мектептің 
əдеби тілді өмір қажеттілігінен пайда болған тілдің өмір сүруінің формасы 
деп түсіндіруі əлеуметтік лингвистиканың пайда болуына себепші болды. 

Тілдің əлеуметтік құбылыстарға байланыстылығы ХХ ғасырдың 
басында Франция, Ресей, Чехияда зерттеле бастады. 
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Əлеуметтік лингвистика ғылымына қатысты пікір айтып, оның 
қалыптасуына тікелей немесе жанама əсер еткен ғалымдар қатарында 
алдымен атауға болатындар: Швейцария ғалымы Фердинанд де Соссюр 
(1857-1913), француз ғалымы Антуан Мейе (1866-1936), шетелдік ғалым 
У. Брайт, АҚШ ғалымдары Делл Хатауэй Хаймз (1927), Джон Гампери 
(1922), Уильям Лабов (1927), Джошуа Фишман (1926), «Социолингвистика» 
атты еңбек жазған Р.Т. Белл (ағылшын тілінен орыс тіліне аударылып, 
Мəскеуде 1980 ж. жарық көрді). 

Əлеуметтік лингвистика – қоғамдық өмірге пайда тигізер ғылым. Алайда 
өткен ғасырдың 40-50 –жылдары əлеуметтік лингвистика тоқырауға түсті. 

Өткен ғасырдың 60-70 –жылдары əлемде, əсіресе КСРО-да, əлеуметтік 
лингвистика жан-жақты дами бастады. Əлеуметтік лингвистиканың КСРО-да 
пайда болған алғашқы зерттеушілері екіге жарыла жұмыс жүргізді. 
Л.Б. Никольский бас болып бір топ ғалым синхронды социолингвистика 
мəселесіне баса назар аударса, ғалымдардың келесі легі (В.К. Журавлев 
бастап) диахронды социолингвистика мəселелеріне ден қойды. 

Əлеуметтік лингвистиканы синхрондық жəне диахрондық деп екіге 
бөледі. Синхрония – (<гр.sinchronos-бір мезгілде), - лингвистикадағы 
(гуманитарлық, əлеуметтік ғылымдардағы) элементтердің арасындағы 
қатынастарды зерттеу əдісі. Диахрония – (<гр.dia-арқылы, + chronos-уақыт) 
тілдік құбылыстардың лингвистикалық зерттеу пəні ретіндегі тарихи дамуы.  

Əлеуметтік лингвистика əр елде өзінше даму жолына түсті, 
социолингвистер арасында байланыс жоқтың қасы.  

Қазіргі əлемдік əлеуметтік лингвистиканың хал-ахуалын талдаған, 
қорытындылыған еңбек жоқ, əр елде бірді-екілі аймақтық зерттеулер ғана 
кездеседі. Бұған əр түрлі себептердің салдарынан ғылыми байланыстың 
үзілуі де əсер етуде.  

Магистранттар мен докторанттарға ұсынарлық ғылыми еңбектердің өзі 
аз. Əлеуметтік лингвистика бойынша жазылған санаулы ғана оқулық пен оқу 
құралдары қатарында ертерек шыққан А.Д. Швейцердің мен 
Л.Б. Никольскийдің «Введение в социолингвистику» (М.,1978), 
В.Д. Бондалетовтың «Социональная лингвистика» (М., 
1987),Н.Б. Мечковскаяның «Социональная лингвистика» (М., 1996), үлкен 
үзілістен кейін жарық көрген В.И. Беликов пен Л.П. Крысиннің 
«Социолингвистика» (М., 2001), Н.Б. Вахтин мен Е.В. Головконың 
«Социолингвистика и социология языка» (СПб., 2004), А.М. Абасиловтың 
«Əлеуметтік лингвистика» (Қызылорда, 2009) атты еңбектерін атауға болады. 
Əлеуметтік лингвистика: анықтамасы. Əлеуметтік лингвистика деген – 
«тіл-қоғам» жүйесін, яғни тілдік кеңістік пен қоғамдық болмыстың өзара 
байланысын зерттейтін пəнаралық ғылым, оны іске асыруға байланысты 
жүргізілетін жүзелік (практикалық) қызмет саласы. 

Тіл ғылымының дербес саласы – «əлеуметтік лингвистика» (қысқарған 
түрі - «əллингвистика»). Бұл – орыстың «социальная лингвистика», 
ағылшынның «sociolinguistics» [лат. sociolis қоғамдық+лингвистика»] деген 
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терминдерінің баламасы. Алғаш рет 1952 жылы американ ғалымы Х. Карри 
ағылшынша «sociolinguistics» терминін қолданысқа енгізген. Сондықтан да 
социолингвистика ғылымы Америкада пайда болған деуге тура келеді. 
Алайда атын атап, түсін түстемегенмен, дəстүрлі лингвистикадан ауытқыған 
əлеуметтік бағыт ұстаған лингвистикалық зерттеулер алғаш рет Ресейде 
өткен ғасырдың алғашқы ширегінде пайда болды. Осы орайда Б.А. Ларин, 
Л.П. Якубовский, А.М. Селищев, Е.Д. Поливанов, В.М. Жирмунский 
еңбектерін ескермек керек. Бұған себепкер болған төңкерістен кейін елде 
пайда болған əр түрлі өзгерістер. 

Əлеуметтік лингвистиканың күллі социолингвистер мойындаған 
жалпыға ортақ анықтамасы жоқ. Алайда мынадай анықтама Əлеуметтік 
лингвистика ғылымның мəнін ашады: 

Əлеуметтік лингвистика деген – тілі білімі, əлеуметтану, психология, 
этнография т.б. бірсыпыра ғылымдардың қиылысқан жерінде пайда болған 
жəне дамитын, тілдің əлеуметтік табиғаты мен қоғамдық қызметін, ықпалды 
жағдайлардың (əлеуметтік жағдайлардың) тілге əсер ету тетігін жəне қоғам 
өміріндегі тілдің атқаратын қызметін зертейтін ғылым. 

«Адамның күні – адаммен», адамдар тобы, қауымдастық жағдайында 
ғана тайпа не ұлыс болып қалыптасады, олар дами келе халыққа айналады. 
Сол үшін олардың ортақ тілі болуы бірден-бір шарт. 

Əлеуметтік құзірет - өзгелермен өзара байланысқа түсуге ықыласы мен 
ептілігі қатынасқа түсу үшін өзі мен күшіне сенімділігі болуы, сондай-ақ 
өзгеге көмектесуге ебі болуы, қарым-қатынаста əріптесінің түсінбеу 
үдерісінде өзін оның орнына қойып, жағдаймен күресте қабілеттілік таныту. 

Əлеуметтік-мəдени құзірет - тіл иелерінің мəдени ерекшеліктерін, 
олардың əдеті мен дəстүрін, мінез-құлық нормасы мен əдебін білу жəне өзі 
бөгде мəдениет иесі ретінде қала отырып, оларды қарым-қатынас үдерісінде 
түсіну жəне бара-бар пайдалану. Мəдени құзірет қалыптасуы əлемдік, ұлттық 
мəдениет жүйесінде тұлғалардың өзара ықпалдасуы болмақ. 

Тілдің маңызы мен атқаратын қызметін күллі адамзат мойындады. 
Əлеуметтік лингвистика – адамзат пен тіл арасындағы дəнекерші. Ал 
əлеуметтік лингвистиканың пайда балуына себеп болған жағдайлар: 
     -дəстүрлі тіл білімінің тілге толық талдау жасай алмауы;  
     - құрылымдық лингвистиканың тілге не байланысты болса – соның бəрін 
құрылымға таңғаны; 
     - тіл таңбасы қызметінің əлеуметтік сипаты болуы; 
     - тіл зерттеуде адам факторының ескерілмеуі; 
     - əлеумет тілдің сыртқы жүйесі тілдің ішкі құрылысының өзара 
байланыстылығымен бір-біріне тəуелділігі; т.б. 

Жеке тіл білімі (мысалы, қазақ тіл білімі) идеялық дамуының қуатты 
қайнар көзі - əлеуметтік лингвистика. Əлеуметтік лингвистика нысанындағы 
өзекті мəселенің бірі – тіл саласындағы қуғын-сүргін. Кеңес дəуірінде 
ондаған қазақ тілі мамандары қуғын-сүргінге түсті. Мұның басты себебі сол 
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–қазақ тілі мамандары ана тілін дамытуды көздеді, ал Кеңес үкіметіне керегі 
орыс тіліне басымдық беру болды. 

Əлеуметтік лингвистиканың ұғымдық аппараты. «Əлеуметтік 
лингвистика» қоғам мен тілдің арасындағы белсенді əрі өзара тəуелді 
құбылыстардың теориялық жəне қолданбалы тапсырыстар тұрғысынан 
зерттейді – сонысымен өміршең, адамзат тұрғанша тұратын тілтаным 
ғылымы. 

Əлеуметтік лингвистиканың ұғымдық аппараты философия мен 
əлеуметтану т.б. қоғамдық ғылым терминдері негізінде қалыптасу үстінде. 
Алайда əлеуметтік лингвистика ғылымын дамытқан – тілшілер.  

Əлеуметтік лингвистика курсынан өткен ғалым тілдің ішкі құрылысын 
оның өмірде қолданылуымен орайлас, өзара байланыста ала отырып, тілдік 
өмір сүру формаларын (əдеби тіл, жергілікті жəне əлеуметтік диалектіліік 
ерекшелік, қарапайым сөйлеу тілі т.б.) тілдің аясы бойынша қарастыра 
отырып, тілдік жағдаят деңгейін жақсарту мақсатында əлеуметтік 
лингвистикалық заңдылықтарға құрылған бағыт, психолингвистикалық 
бағдар беретін елдің тілдік даму жоспарын жасап, тіл құрылысы тізгінін 
ұстап отырған басшылыққа тіл құрылысын (языковое строительство) басқару 
тетіктерін сайлап береді. 

Əлеуметтік лингвистиканың ауқымды мəселелері тіл теориясы 
құрамына енеді. 

Əлеуметтік лингвистика ғылымының пəнаралық сипаты оның ұғымдық 
аппараттарынан ойып орын алады. Əлеуметтік лингвистика тіл білімі мен 
əлеуметтанудың қиылысқан жерінен өсіп, өрбіді. Демек, əлеуметтану 
ғылымының негізін білу шарт. Əлеуметтану – адамдардың қоғам өміріне 
қатынасын қоғамдық институттар қызметіне қатыстыра зерттейтін ғылым. 
Осы ретте əлеуметтік лингвистика мен тіл əлеуметтануын ажырата білмек 
керек. Тіл əлеуметтануы тіл мəліметтері арқылы əлеуметтік, саяси 
құбылыстарды дұрыс пайымдауды көздеп, тілді əлеуметік мəнмəтінде 
қарастырады. Мысалы, тілдік ұжым, тілдік тұлға, өмір саласы - əлеуметтік 
лингвистиканың өзекті де төл мəселелері, бұлардың бəрі тілдік жəне 
əлеуметтік белгілеріне қарай анықталады. 

Қоғам, əлеуметтік философия тұрғысынан алғанда, əлемнің əлеуметтік 
болмысының ерекше түрі.Қоғамның енді бір түрі əлеуметтік 
құбылыстардың өмір сүру формалары ретінде сипатталады. 

«Қоғам» термині əлеуметтік ұжымдастық формасын, нақты адамдар 
қауымдастығын белгілейтін əлеуметтік ұғым. Əлеумет (социум) деген 
адамдардың əлеуметтік, экономикалық, мəдени өмір ортақтығы арқылы 
ұйымдасқан түрі. 

Тілдің функционалдық элементтері əлеуметтің ықпалымен сұрыпталады 
жəне олар нақты жүйеге түсіреледі, сондықтан да тілдің сыртқы жүйесін 
функционалды (яғни атқарымды) деп атауға болар еді. 

Əлеуметтік лингвистика - даму үстіндегі ғылым, сондықтан да ол 
біліктілік пен білімдарлықты қажет етеді. 
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3.Əлеуметтік лингвистиканың нысаны мен пəні 
Зерттеудің пəні - нысанның мəнді жақтары мен қасиеті. Мысалы, жанұя 

– нысан, оның материалдық жағдайы зерттеу пəні болады. Пəн зерттеу 
нысаны мен өзекті мəселелерінің өзара байланыстылығын білдіреді. Егер 
нысан жан-жақты зерттелсе, зерттеудің нысаны мен пəні сəйкес келеді.  

Ғылымның көздегені - нысанды бағалау. Ғалымның қызметі өз кезінде 
ғылымға қосқан үлес, инновацияларымен ғана емес, ынталандырушы 
идеяларымен де құнды болады. 

 
Əлеуметтік лингвистикалық зерттеу əдіснамасы  
мен əдістемесі, тəсілдері мен ұстанымдары 

Тіл туралы ғылымның негізін лингвистикалық əдіснама құрайды. 
Əдіснаманың жалпы əдіснама (философиялық əдіснама) жəне жеке (нақты-
ғылыми) əдіснама дегенекі түрі болады. 

Жалпы əдіснама –таным ұстанымдарының жиынтығы.Жеке (ғылыми-
нақты) əдіснама – объективті əлемнің нақты пəндік саласын, жалпы 
ұстанымдардан бастап, нақты мəнбірлермен (фактілермен) қабылдау 
аралығында таңдаудың жолдары мен тəсілдері жиынтығы. 

Философиялық əдіснама деген – адамның қоршаған əлемді тануының 
тірі жəне өлі табиғаттың ең негізгі заңдарына негізделген жалпы ережелер 
жиынтығы. 

Əрбір арнаулы зерттеу əдісі ғылыми жұмыс практикасымен ұштасады, 
ғылымның іс-əрекетінің барысында жүйелі жинау тəсілі (прием), өңдеу, 
қорытындылау жүзеге аспақ. Осы жинау жүйесін əдістеме дейді. 

Əлеуметтік лингвистиканың əдіс-тəсілдері қатарында байқау, сөйлеуші 
сөзін жазу, сауалнама тарату, сұхбаттасу, құжаттар мен статистикалық 
материалдарды пайдалану, тəжірибе жүргізу т.с.с. атауға болады. 

Əлеуметтік лингвистикалық зерттеу материал, дерек жинау əдістері 
(байқау, тікелей байқау, сауалнама жүргізу, сынама (тест), сұхбат т.б.) 
тілдік мəнбірлерді іріктеуде қолданылады. Материалды талдау негізі 
қорытындылаумен бірге аяқталып, басқараушы органдарға ұсынымдар 
жасаумен бітеді. 

 
5. Əлеуметтік лингвистиканың өзекті мəселелері 

 
Тілдің əлеуметтік лингвистикалық мəн-жайы. Тіл деген – əлеуметтік 

мəні зор, мағынасы терең, ғажайып құбылыс. Тіл – адамзат қоғамының 
құрамдас бөлігі əрі өмір сүруінің басты шарты, сондықтан да оны əлемдік 
əлеуметтік лингвистика қоғамдық құбылыс ретінде сипаттауда. Алайда 
адамның генетикалық кодында тіл жоқ, бірақ баланың тіл меңгеру қабілеті 
тумысынан болады, тілді ол сөйлейтін қоғамда ғана меңгереді. 

Тіл адамдар арасындағы қарым-қатынас қажеттілігін өтеу барысында 
пайда болды да, одан əрі даму жолына түсті. 
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Тіл – əлеуметтік қызметімен тіл. Қоғам, ұжым не топта тұлғааралық 
қызмет атқармаған тіл сол қызметтен айырылған күні құриды, мұның аты – 
«тілдік күйреу»(яғни «банкротқа ұшырау») деген сөз. Өлмелі тілді сақтау, 
өміршең тілдің əлеуметтік қызметін дамыту – ұлттың зиялы қауымына сын. 
Бұл сыннан ол əлеуметтік лингвистикалық біліктілік арқылы сүрінбей өтеді. 

Тіл теориясының негізін қалаушы неміс ғалымы Карл Вильгельм фон 
Гумбольдт (1767 - 1835) тілді шындық-болмыс («действительность») нысаны 
ретінде сипаттайды. 

Тілді шындық өмірдің нысаны десек, сол шындық-болмысты бейнелеген 
тілді зерттеу арқылы тіл білімі, тіл білімі теориясықалыптасады, ол шындық-
болмыстан туындайды. 

Тіл білімі дүниеге келгелі тілге байланысты тұжырым да аз емес, 
сипаттама да сан алуан. Солардың ішінде соңғы кезде уақыт сынынан өтіп 
келе жатқаны – тілді шындық-болмыстың нысаны (объектісі) ретінде 
сипаттайтын тұжырым. 

Шындық-болмыс пен тіл - өзара байланысты, бір-біріне тəуелді 
құбылыстар. Бұлардың байланысы, кемінде үшжақты көрініс береді. Сөз 
жетпестей алуан түрлі жаралған шындық-болмыс тілде көрініс табады. Оның 
атадан балаға мирас болып келе жатқан күнделікті бейнелеуші дағдылы тілі 
болады. Бұл – бір; екіншісі – адамдардың шындық-болмыс туралы ақпарат 
«өндірген» ғылыми таным тілі; үшіншісі – шындық-болмыс саласындағы 
қарым-қатынас құралы қызметін атқаратын тіл. 

Тілдің атқаратын қызметі. Тіл – атқаратын қызметімен тіл. Тілдің 
қоғамда атқаратын қызметіне басым көңіл бөлетін – «қолданымдық 
лингвистика» («функционалды лингвистика»). Шынында, «тіл қолданымы» 
(«тіл функциясы») қоғамда ғана, қоғам аясында атқарылады, сондықтан ол - 
əлеуметтік лингвистиканың төл мəселесі, демек, функционалды лингвистика 
əлеуметтік лингвистика аясында бағыныстылық жағдайда ғана болмақ. 

Гносеологиялық тұрғыдан берілген анықтамаларда тіл ойлау, таным 
құралы ретінде сипатталады. Ал онтологиялық тұрғыдан берілген 
анықтамалар «дүниетанымдық», «бейнелеу» («тіл – ойлау бейнесі», «тіл – 
ұлттық сана-сезім немесе ұлттық рухтың бейнесі», «тіл – шындықтың 
бейнесі») тұжырымына құрылған. 

Тілді құрал деп анықтауды оқулықтар дəстүрлі-логистикалық тұрғыдан 
сақтауда. Мұндағы басты кемшілік сол – тілді еш дəлелдемесіз, өз алдына 
лингвистикалық зерттеу нысанына айналдырмастан, ойлау, шығармашылық, 
қарым-қатынас құралы деп түсіндіру, түсіну. Адам тілді кез келген жағдайда 
ойланып қолданбайтыны анық. 

Тілдің ерекшелігі сол – оны барлық өмір сүру формасында бақылау 
қиын, бақылауға болатын жері – қарым-қатынас үдерісіне – сөйлеуге 
шығарылуы, ал сол үдерістің нəтижесі – мəтін. 

Тілдің өмір сүру тəсілі – ұдайы қолданыс, үздіксіз іс-əрекет. Əлбетте, 
тіл атқаратын қызметі тұрғысынан алғанда, қарым-қатынас құралы, «адамдар 
қарым-қатынасының аса маңызды құралы». Алайда тілдің қарым-қатынас 
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құралы екенін қабылдағанмен, бұл оның бірден-бір қызметі, негізгі қызметі 
деп есептеле бермейді. 

К. Маркс пен Ф. Энгельс «тіл – ой шындығының тікелей көрінісі» деп 
атап көрсетті. Олар тілдің материалды құбылыс екенін, адам санасы 
қалыптасуындағы ролін дұрыс анықтаған. 

Тіл жəне тағдыр. Тілді халық туғызады, халық өлсе, тіл де өледі. Əлде 
бір ықпалды жағдайлардың əсерінен сол тіл өзі өмірге əкелген халықтың 
алдында өмірден өтіп кете барады.Ал тілі құрыған тұста оны дүниге 
келтірген халық ұлттық қасиеттерінен ада болады, өзгеше өмір кешетін 
болады. 

Тілдің ажалы қоғамдағы не мемлекеттегі көптілділік факторының 
қысымынан не тіл саясатының кертартпа бағыт алып, қырын кетуінен 
болады.Алайда тіл тағдыры оның сөйлеушісінің мемлекеті болу-болмауына 
да байланысты. 

Тіл мен қоғам. Адамзат қоғамы, қоғамдық даму, о заманда - бұ заман, 
тілден тыс болған емес, болмайды да. Адамды адам еткен – қарым-қатынас, 
ал бұл тіл арқылы жүзеге асады. Демек, қоғамды қоғам еткен – тіл. 

Адам тілін қоғамнан тыс алып елестетудің өзі мүмкін емес. Бұл – адам -
адам болғалы, қоғам-қоғам болғалы өмір сүріп келе жатқан заңдылық, ат 
беріп, айдар тағып айтқанда, бұл заңдылықтың аты – қоғамдық тілдік 
заңдылық.Алайда бұл заңдылық түгілі, қоғам мен тілдің байланыстылығы 
дегеннің өзі тіл білімі теориясы пайда болғаннан кейін де, ұзақ уақыт бойы 
қаға берісте ақтаңдақ болып келді. Бұл тақырыпты зерттеуге дəстүрлі 
лингвистика қауқарсыз болды. 

Тіл мен қоғам байланысын əлемде ұйымдасқан түрде Кеңес Одағының 
кейбір ғалымдары ХХ ғ. бірінші жартысынан бастап зерттеуге кірісті, ал 
шетел ғалымдары ғасырдың екінші жартысында құрылымдық лингвистика 
арқылы үлкен нəтижеге қол жеткізуге болмайтынына əбден көз жеткен кезде 
назар аудара бастады. Бір қызығы, американ, неміс ғалымдары тіл мен қоғам 
мəселесін шешуде тілге басымдық береді. 

«Тіл - қоғам» жүйесі - көп қырлы, күрделі де өзекті мəселе. Бұл жүйедегі 
əлеуметтану мен социолингвистиканың төл еншісі бар деп əр қырынан келіп, 
қарастыруына болар, бірақ, «тіл» мен «қоғам» арасындағы байланысты 
зерттейтін социолингвистика мен тіл социологиясын бөліп қарастырудың 
қисыны келмейді. Бұған социолингвистиканы, деңгейіне қарай, екіге бөліп 
қарастырған тұста, атап айтқанда, ірі əлеуметтік лингвистика 
(макросоциолингвистика) мен шағын əлеуметтік лингвистика 
(микросоциолингвистика) бөліп қарастырғанда əбден көз жеткізуге болар еді. 

Шағын  əлеуметтік лингвистика қарастыратын мəселелер: 
а) тілдесім барысында қажетті нəтижеге жету жолдары: тыңдаушы 

назарын қандай тəсілдермен аударуға жəне ұстап тұруға болатыны; нақты 
əлеуметте (социумда) əңгімені қалай бастап, қалай аяқтауға болады, ол үшін 
пайдаланылатын сөйлеу тəсілдері; ə) қатынас дағдыларының (competence) 
меңгерілуі жəне өзгерілуі; б) қатынастық дағдылардың пайда болуы жəне 
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өзгеруі; қатынас үдерісінде ұтымды белгі бере білу мен қабылдай алу, 
«тиісті» қатынас ережесін білу; в) тілге қатынасты зерттеу; т.б. 

Əлеуметтік лингвистика ғылымы əлемде бірден пайда болған жоқ. Тіл 
мен қоғам байланысының зерттелу тарихы бар. Əр түрлі аймақта алғашында 
өмірдегі өзгерістер мен тілдік жағдайлардың əсерін ескеру барысында 
дəстүрлі лингвистика əлеуметтік сипат ала бастады. Мұны əлеуметтік 
бағдарлы лингвистика деуге болады. 

Тіл мен қоғамдық құбылыстар қатынасының кейбір жəйттері ХІХ ғ. 
екінші жартысында В. Гумбольт, Г. Вунд, Г. Штейнталь еңбектерінде көрініс 
берді. Француз ғалымы Поль Лафарг «Тіл жəне төңкеріс» атты кітабында 
төңкерістің ұлт тіліне тигізген əсерлерін бейнелейтін мəнбірлерді талдады. 

Əлеуметтік лингвистика тақырыбына қатысты еңбектерді ХХ ғ. 20-30-
жылдары Е.Д. Поливанов, Р.О. Шор, Б.А. Ларин, Л.Я. Якубинский, 
В.М. Жирмунский, А.М. Селищев сынды ғалымдар жариялады. 

ХХ ғасырда шетелде əлеуметтік лингвистиканың дамуына 
Ф. Де Соссюрдің «ішкі линвистикалық» сипатты еңбектері оң əсер еткен жоқ. 
Сол себепті де американ ғалымдары Д. Хаймс, В. Лабов əлеуметтік 
лингвистикадан ХХ ғ. 60-жылдары ғана еңбектер жариялай бастады. 

ХХ ғ. соңғы он жылдығында КСРО құлағаннан кейін бұрынғы одақтас 
республикаларда жергілікті халық тілдері мəселелерін мемлекеттік мəртебе 
беру арқылы шешу мəселесі күн тəртібіне қойылып, кеңес үкіметінің іс 
жүзінде жергілікті ұлт тілдерінің қолданылу аясын шебер шектеп, орыс 
тілінің күллі өмір саласында еркін, кедергісіз қолданылуын қамтамасыз 
еткені сынға алынды. Лингвистикалық егемендік өз жемісін беруде.  

Əлеуметтік лингвистика пəні – «қоғам мен тіл» байланысын, тілдің 
əлеуметтік топтармен қарым-қатынасы, тілге əлеуметтік факторлардың 
ықпалы. 

Көптілділік пайда болған жерде тілдік жағдаяттың күрделенуі – табиғи 
құбылыс. 

Игілікті тіл саясатын қалыптастыру Үкімет міндетіне жатады, оның 
жүзеге асу болмысы тіл құрылысы деңгейін танытады. 

Тіл дамыту құрылысыбасқару, ұйымдастыру, ақпарат атты үш тарапта 
үйлесім табуы шарт. 

Қоғамдық-тілдік өмір адамдар мен тілдік ұжымдар арасында қатынас 
орнататын əлеуметтенген сөйлеу қызметінен тұрады. Олар: сөйлеу, оқу, 
жазу, тыңдау. Бұл үдеріс тілдерді байытатын бір немесе көпэтносты мəдени 
кеңістікте өтеді. Тіл – ұлттық (этникалық) мəдениеттің ғажайып құбылысы, 
ендеше, тіл мен қоғам өзара тəуелді жағдайда көрініс береді. 

Əр тілдің өз тағдыры болады. Қоғаммен тығыз байланысты, бір-біріне 
тəуелді. Əрбір тіл - қарым-қатынас қажеттілігінің жемісі. Тіл адамға қызмет 
етеді, тіл мен қоғам қарым-қатынасы тарихи қоғам өміріндегі тілдің 
қызметінің өсуімен сипатталатыны сондықтан. Тілге мемлекеттік мəртебе 
беру, сол арқылы оны дамыту – халықаралық қалыпты іс (стандарт). Бұл, 
негізінен алғанда, əлеуметтік лингвистика құзырындағы қоғамдық мəселе. 
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Олай болса, қазақ тілініңмемлекеттік мəртебесін үзеге асыруда 
социолингвистикалық зерттеу əдіснамасын қолдану қажеттігі өзінен-өзі 
туындайды. Бірақ бұл ретте алдымен бой көрсеткен əлеуметтік лингвистика 
əдіснамасының құндылығын анықтау үшін лингвист болу аз, əлеуметтік 
лингвист (социолингвист)  болуы керек. 

Əлеуметтік топ деген – мүдде бірлігі негізінде басы біріккен адамдар. 
Мүдденің түрі көп, соның бір түрі – тіл мүдделестігі. Ана тіліне деген 
перзенттік сүйіспеншіліктің орны мүлдем басқа. 

Əлеуметтік жағдай – бұл халық өмір сүріп жатқан нақты тарихи 
жағдай.Ол халықтың əрқашан əлеуметтік-экономикалық, мəдени жəне саяси 
деңгейіне тікелей байланысты.  

Əлбетте, əлеуметтік қарым-қатынас тілдік байлайныссыз болмайды. 
Əлеуметтік өзара байланыстың бір саласы – тілдік байланыс, ол тілдік 
қолдану саласы мен тілдік ортадан тұрады.  

Тіл саласы. Тілдің қолдынылу саласы – қоғамдық қызметтің нақты түрі 
аясындағы адамдардың қарым-қатынасы. 

Қарым-қатынас саласы деген – қызметтің ерекше түрімен, 
тақырыбымен сипатталады, оған тілдің қолданылу аясы тəн.  

Тіл қолдану ортасы деген – туыстық, этникалық, əлеуметік, аумақтық 
байланысқа түскен адамдар қауымдастығы. 

Əлеуметтік лингвистиканың өзекті мəселелер қатарында тілдердің күллі 
деңгейі бойынша əлеуметтік жіктелуі, «тіл мен ұлт», «мемлекет жəне тіл», 
тіл саясаты, біртілділік, қостіліділік, үштілділік, көптілділік сияқты жүздеген 
терминдер алынады.  

Əлеуметтік лингвистика ұғымдық аппаратқа бай. Бұл ретте Э.Д. 
Сүлейменованың редакциясымен шыққан «Əлеуметтік лингвистика 
терминдерінің сөздігі» (Астана, 2008) 650-дей терминді қамтығанын айтсақ 
та жеткілікті. 

О заман да - бұ заман, тіл біткен екі жолмен дамиды: бірі - өз бетімен 
(стихиялы түрде) даму, екіншісі — адамдардың арнайы əсерімен болатын 
даму. 

Тілдің  қоғам  қажетгілігіне сай дамуы — заңдылық.  
Мемлекеттік тілді дамыту үшін мынаны ескеру керек: күллі əлемде 

игілікті іс біткен үш алып тұғырдан нəр алады. Олар: басқару, ұйымдастыру, 
ақпарат. Ал нарықтық қатынасқа түскен қоғамдағы тіл дамыту шаруасы осы 
үш түғыр менеджмент, маркетинг, мониторинг деген үш қайнар көзінен күш 
алуы тиіс.  

Алайда қазақтілінің мемлекеттік мəртебесітиісті деңгейде жүзеге асар 
емес. Не істеу керек? Алдымен жүзеге аспау себебін білу керек. Себеп сол — 
жаппай біліктілік жетіспейді: тілшілер саясат пен экономикадан бейхабар. Ал 
экономистср мен саясаткерлер тіл дамытумен айналысатын əлеуметтік 
лиигвистиканы білмейді.Əлеуметтік лингвистика тұрғысынан келгенде, 
экономика мен тіл екі түрлі құбылыс екені анық, бірақ оларды байланысты 
қарастырсақ, екеуінің бір-бірін дамытатын факторлар екені тағы анық. 
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Экономиканың маңызы адам өміріңдегі алатын орынымен ерекше. Ал 
тіл адам өмірін жан-жақты, түгел қамтиды, олай болса, экономика мен 
əлеуметтік лингвистика ғылымдарының арасында да тығыз байланыс 
орнаған. 

Адамды адам еткен - тіл, жеке адамды əбден жетілген, кемеліне келген, 
Абай сөзімен айтқанда, «толық адам» етіп əлеуметтендіру, түлғаға 
айналдыру да тіл арқылы жүзеге аспақ. 

Қазақтар елімізде экономикалык қызметтегілердің тең жартысынан 
астамын құрайды. Бұл - қазақ тілін экономикалық өмірге енгізуге мүмкіңдік 
мол деген сөз. Таратып айтар болсақ, казақ тілін өмірдің алты саласында 
қызмет бабында кең көлемде қолдануға болады. Мысалы, білім,мемлекеттік 
басқару, денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызмет, ауыл шаруашылығы, 
қаржы қызметі саласы. 

Қазақ өнеркəсіп пен құрылыс саласындағы қызметкерлердің 1/3 
бөлігіненаса құрады.Бұл екі салаға қазақ тілін енгізу мəселесін 
менеджменттік тұрғыдан, ғылыми негізде шешпек керек. 

Тіл мəселесін шешуде қаржыландырудың орыны ерекше, бұл мəселені 
шешпей, тіл мəселесін шешем деу ағаттық болады. Алайда қаржыны үйіп-
төккеннен тіл мəселесі түбегейлі шешілмейтінін əлеуметтік лингвистика 
мамандары əлемдік тəжірибе арқылы əлдекашан дəлелдеді. 

Тіл саласында екі жағдай басты, іргелі болып есептеледі: бірі - тілдің 
əлеуметтік құбылыс екенін жете түсіну, екіншісі - тіл мен 
əлеуметтікқауымдастықтың түрлерінің өзара байланыстылығынажете көз 
жеткізуі. 

Кез келген тіл жоспарлы түрде, жергілікті ықпал ететін əлеуметгік 
факторларды (жағдайларды) жоспарлы ұйымдастыру арқылы жүзеге аспақ. 
Сондай фактордың бірі жəне бірегейі - мемлекеттік мəртебе. Көптілділік 
жағдайында белгілі бір тілді мемлекеттік мəртебе беру арқылы дамыту - тіл 
əлемінде нық орын алған халықаралық калыпты жағдай (халықаралық 
стандарт). Алайда мемлекеттік мəртебе өзінен өзі жүзеге аспайды. Бұлүшін 
мəртебені жүзеге асырудың ғылыми негізі салынуы шарт. 

Əлеуметтік фактор – ықпалды жағдай. Əлеуметтік фактор – адам 
қызметінің нақты жүйелі ұйымдасқан əлеуметтік іс-əрекеті. Əлеуметтік 
фактор сөйлеу əрекеті үдерісінде тіл əлеуметтігін туғызады жəне соның 
пайда болуына себепші болады. 

Тілдің əлеуметтік нышаны оның күллі деңгейінен түрлі дəрежеде көрініс 
береді. Əлеуметтік факторлар мен тілдің ішкі даму заңдылықтары ұдайы 
өзара байланыс жағдайында болады. 

Əлбетте, əлеуметтік факторлардың тілдің түрлі деңгейіне əсері əрқилы 
болып келеді. 

Əлеуметтік факторлардың тіл жүйесіне қиысуының 
социолингвистикалық деңгейлік сипаты. Тілдің күллі деңгейі əлеуметтік 
лингвистикалық тұрғыдан сипатталады. Əр деңгейге сай, 
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«социолингвистика» сөзін «социо-»деп қысқарта отырып, əлеуметтік 
лингвистиканың бес түрін атап көрсетуге болады. 

1. Социолексика сөздік құрамның əлеуметтік факторлар əсерімен пайда 
болған қабатын зерттейді. Əлбетте, əлеуметтік фактордың əсері лексиканың 
əр қабатында əрқилы бейнеленеді. Бұл қоғамның тілге мақсатты ықпалымен 
байланысты. 

2. Социоморфология тілдің морфологиялық жүйесі табиғатына тəн 
тұрақты əлеуметтің тарихи сөйлеу əрекетін зерттейді. 

3. Социосинтаксис əлеумет пен əлеуметтік факторлардың сөз тіркесі мен 
сөйлемге тигізетін ықпалын зерттейді. Бұл тұрғыдан зерттеу арқылы 
əлеуметтік факторлар əсерімен тілде оң, теріс пайда болған сөз тіркестері мен 
сөйлемдер, олардың ішінде аударма арқылы (калька жолымен) пайда 
болғандары анықталады. 

4. Социофонетика əр түрлі əлеуметтік топтың белгілі бір дыбысты айту 
ерекшелігі социофонетикалық тілтаным арқылы анықталады. Бұл үшін 
көпшілік қатынасқан əлеуметтік лингвистикалық зерттеу (сауалнама) 
жүргізіледі. Социофонетика шын айтылым нормасын белгілеуге 
(орфоэпияға) қызмет етеді, соның негізінде əдеби тілдің социофонетикалық 
заңдылықтары қалыптасады(М.В. Панов). 

5. Социостилистикағылымы (В.В. Виноградов еңбектерінен бастау 
алады) тіл бірліктері мəнбірлерінің (фактілерінің) «əлеуметтік 
төлқұжаттануына» («социональная паспортизация») мəн бере отырып, 
олардың шығу көзін тауып, əлеуметтік немесе кəсіби ортаның қай саласы 
мен стиліне бекігенін анықтайды (Л.П. Крысин). 

Əлеуметтік факторлардың тіл дамуындағы көрінісі. Тіл құрылысы 
өзгереді, тарихи дамиды. Бірақ тіл құрылысындағы өзгерістің бəрі дамуға 
апармайды. Тілдік өзгерістердің себебін үнемі анықтау мүмкін емес. Алайда 
өзгерістер, біріншіден, тіл заңдылықтарына, тіл құрлысы ұстанымдарына 
негізделген. Екіншіден, тілдің қолданылу тетіктерінен туындайды. Тіл 
құбылысын тіл мен сөйлеу диалектикасы тұрғысынан үш қырынан 
сипатталады. Бір қыры – сөйлеу мен түсіну үрдісі («сөйлеу əрекеті»). Екінші 
қыры – сөздіктер мен грамматикалар («тіл» немесе «тіл жүйесі»). Үшінші 
қыры – белгілі бір дəуірдегі сөйленген мен түсінілгеннің жиынтығы(тілдік 
материал) (Л.В. Щерба). 

Тіл дамуына тікелей əсер ететін қоғам өміріндегі ықпалды жағдайлар 
сапында лингвистикалық егемендік, экономикалық өзгерістері мен мəдени 
даму жəне қоғамдық жіктелімдер (кəсіп, жыныс, жас, демография, білім 
т.б.) белгі береді. 

Əлбетте, əлеуметтік факторлар тіл жүйесі құрылысы дамуында да 
бейнеленеді. Сырт қарағанда бұл анық байқала қоймады, бірақ нақты 
тілқолданыста лексикалық парадигматикалар мен синтаксистік құрылымдағы 
соны құбылыстар саралана түседі. 

Тілдің қолданылуы мен дамуына əсер ететін əлеуметтік факторлар алуан 
түрлі, оларды бірыңғай топтастыру мүмкін емес, бірақ тоғыз түрі белгілі. 
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Тілдің қолданылуы мен дамуының əлеуметтік факторлары тілдің ішкі 
даму заңдылықтарымен біте қайнасқан. 

Тілдік-этникалық жағдаят. Қарым-қатынастың əлеуметтік 
лингвистикалық сипаты халықтардың қоныстану үдерісі мен жиынтығынан 
тұрады, тілдердің оларға қызмет етуімен анықталады. Тілдік-этникалық 
жағдаят нақты аумақтың əлеуметтік, идеологиялық жəне саяси жағдайлары 
негізінде туындайды. 

 
6. Тілдік қатынастар – тілдердің өзара байланысы 

Қарым-қатынас саласы белгілі дəрежеде тілдің сыртқы жүйесі 
элементтерімен өзара сəйкес келеді: тұрмыстық қарым-қатынас əдеби тілдің 
ауызекі сөйлеу стилімен, аймақтық əлеуметтік диалектілермен қамтамасыз 
етіледі, ал көпшілік қарым-қатынаста əдеби тілдің көсемсөзі, ғылыми т.б. 
стильдер қолданылады. Бейресми жазбаша қарым-қатынаста көркем жəне 
ғылыми стиль, көркемсөз стилі қолданылады, ал ресми байланысқа ресми-
іскерлік стиль тəн. 

Адамдардың тікелей қарым-қатынас жемісі əрі жалпы «қатынас» 
атаулының тіл арқылы жүзеге асатын түрі тілдік қатынасретінде 
сипатталады. Тілдік қатынас – екі не одан да көп тіларалық қатынастың 
нақты байланысқа құрылған түрі. Тілдердің өзара қарым-қатынасы негізінде 
олардың құрылымы мен сөздік құрамы өзара байланысқа түседі. Тілдік 
қатынастар нейролингвистиканың да зерттеу нысаны. 

Тілдердің өзара байланысы əлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан өткен 
ғасырдың екінші жартысынан бастап зерттелуде, кейінгі кезде көптілді 
Қазақстанның жоғары оқу орындарында «Тілдік қатынастар негізі» деген пəн 
оқытыла бастады. 

Тілдер байланысындағы əр тілдің атқаратын қызметіне, ықпалына қарай 
субстрат, суперстрат, адстрат құбылыстары өзара ажыратыла 
анықталады. 

Əлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан алғанда, сөйлермен біртілді, 
қостілді жəне көптілді адам болып сипатталады. Бұлай деп сипаттау қоғам, 
ел деңгейінде де көрініс беруі мүмкін. Тіл меңгерудің а) лингвистикалық, ə) 
педагогикалық, б) психологиялық негіздегі қырлары бойынша зерттейді. 

Біртілділік – жекелеген адамдардың əлеуметтік топ немесе халықтың 
бір тілді кез келген жағдайда алуан түрлі өмір саласында қолдануы. Бір 
тілде сөйлейтін адамдар өздерінің тұтастығын жəне де өзге тілде сөйлейтін 
адамдардан айырмашылығын анық сезінеді.Біртілділік жанұяда пайда 
болады, мектеп қабырғасында қалыптасады.  

Қостілділік – жекелеген адамдардың, əлеуметтік топ не ұжымның 
немесе халықтың əр түрлі жағдай орайына қарай, əр түрлі өмір саласында 
екі тілді алма-кезек (кейде, мысалы, жазуда- қатар) қолдануы. 

Үштілділік немесе көптілділік – жекелеген адамдардың, əлеуметтік 
топ не ұжымның немесе халықтың, əлеуметтік жағдайға байланысты, əр 
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түрлі өмір саласында үш немесе одан да көп тілді алма-кезек (кейде, 
мысалы, жазуда- қатар) қолдануы. 

Тілдер байланысына себепкер болатын - халықтардың экономикалық, 
саяси, мəдени байланысы. Қарым-қатынас үдерісінде тіл 
пайдаланушылардың қостілділік, көптілділік түрлері қалыптасады. Бөгде 
тілді игеру деңгейінің көрсеткіші - интерференция (жалпыға ортақ нормадан 
фонетика, грамматика, лексика деңгейіңдегі ауытқулар). 
Ана тілін білу деңгейінің көрсеткіші – интеркаляцияның болмауы. 
 

7.Ұлттық–аумақтық  құрылымның  тілдік өмірі: 
əлеуметтік лингвистикалык сипаты 

Белгілі бір лингвистикалық кеңістік, нақты қоғамдық-саяси, 
экономикалык, əлеуметтік-мəдени жағдай деңгейіндегі қарым-қатынас 
жағдаятындағы адамдардың бір не бірнеше тілдің өмір сүру формаларын 
пайдалануы тілдік өмір құрайды. Елдің əлеуметтік лингвистикалық көрініс-
кейіпін тереңдете зерттеу қарым-қатынастық орта ұғымын ендіруді қажет 
етеді. Ол - белгілі аумақ шеңберінде тұрақты, жүйелі қарым-қатынаспен 
сипатталатын əлеуметтік, этникалык, тілдік қауымдастық қарым-қатынас 
салалары негізінде тұрақты əрі ірі əлеуметтік лингвистикалық кеңістіктер 
қалыптасады. Бұл арада кім қай тілде сөйлейді, кіммен, қашан, қайда жəне 
неге сөйлейтіні анықталады. 

Тілдердің əлеуметтік  лингвистикалық мəртебесі.Тілдік мəртебе 
оның қызмет түрлерін бөлу, əр түрлі өмір салаларында қолданылу деңгейінен 
туындайды. Бөліс тұсында тілдердің катар өмір сүруінің негізі мен мақсаты 
ескеріледі. Əлеуметтік лингвистикада бұл ретте а) көпэтносты мемлекетте 
шағын этностар тілін жергілікті тіл ретінде бөліп қарайды, ə) əлеуметтік 
диалектінің бір түрі кəсіби тілді (мамандырылған тіл, саудагерлер тілі, 
балықшы, бақташы, қолөнерші тілі) ескереді, б) ерекше салада қолданылатын 
салт-жора тілін, в) ұлт тілін, г) көпұлтты мемлекетте катысым қызметін 
атқаратын ұлықделдал тілді (ұлтаралық қатынас тілін), д) əлемдік 
қауымдастықта қарым-қатынас құралы ретінде колданылатын халықаралық 
тілді, дүниежүзілік халықаралық ұйымдардың ресми (жұмыс) тілі қызметін 
атқаратын əлемдік тілдерді бөліп қарастырады. 

Тілдік басқару. Тіл қалай дамиды, оны кім дамытады? Міне, осы бір 
сұраққа жауап таба алсақ қана тілді дамытуға болады. 

Тіл екі түрлі жолмен дамиды: бірі - əлеуметтік топтар тарапынан арнайы 
саналы түрде ықпал ету арқылы дамыту; екіншісі - тілдің ішкі даму 
заңдылықтары негізінде, өзінен-өзі дамуы. Екеуі де зерттеу нысанына 
айналуы тиіс. 

Тілдер əлеуметтік топтар ықпалымен, əлеуметтік фактор əсерімен 
дамиды.Əлеуметік топ деген — бірыңғай əлеуметтік бағдарда кызмет 
атқаратын, мүдде бірлігі негізінде басы біріккен адамдар жиынтығы. 
Мүдденің түрі көп, соның бір түрі - тіл мүдделестігі. Ана тіліне деген 
перзенттік сүйіспеншіліктің орны ерекше. 
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Тіл (ана тілі) өзін дүниеге əкелген халық өмірін түгел де жан-жақты 
қамтиды, сондықтан да ол –ғылымның сан алуан салаларын, атап айтқанда, 
тіл білімі, əлеуметтік тіл білімі, ұлттық психология (этнопсихология), 
психолингвистика, педагогика, халықтану, тарих, пəлсапа, заң ғылымдарына 
ортақ мəселе. Тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың 
тəртібі туралы ереже болады. 

Тілдік реттеу - мемлекеттік идеологияның аса маңызды қыры. Ол тіл 
саясаты мен тілдік жоспарлау, тілді қолдану мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы, тіл заңнамасы, «мемлекеттік тіл», «ресми тіл» ұғымдарының 
əлеуметтік лингвистикалық түсініктемесін қамтиды. 

Тіл саясаты деген — мемлекеттің аумағындағы тілдерді дамыту 
немесе тұқыртуға байланысты белгіленген ұстанымдары мен басшылыққа 
алған басым бағыттар жүйесі. Мемлекеттік тіл саясаты заңмен бекітіледі. 

Тіл саясаты, сайып келгенде, мемлекеттік тілді тандау, оны 
нормаландыруға жəне мемлекеттік тіл мен қалған тілдер қолданылатын өмір 
салаларын белгілеуге барып саяды. Əлбетте, тілдің мемлекеттік мəртебе алуы 
үшін көбіне сол тілде сөйлейтін халықтың байырғы тұрғыны болып, оның 
саны мол, шоғырланған сипатты, беделі айқын, ұлттық мəдениетті меңгерген 
зиялы қауымның болуы шарт. Қазақ тіліне мемлекеттік тіл мəртебесі, міне, 
осындай жағдайлар ескеріліп берілді. 

Мемлекет қайраткерлері, саясаткер т.с.с. тұлғалар тілін идеологиялық 
жəне саяси мəтіндерді талдаудың өзекті мəселелерін зертеу негізінде «Саяси 
лингвистика» ғылымы қалыптасу үстінде. 

Бағдарлама.  Ғылымның, жалпы іс-əрекеттің мазмұны, даму жоспары 
деген сияқты мағынада бағдарлама ұғымы қалыптасқан. Тіл туралы ғылым 
білім үлгісінің (парадигмасының) ауысуы негізінде дамиды, оған нақты 
бағдарлама бойынша даму тəн емес. Бірақ бағдарлама – 
социолингвистиканың жан-жақты дамуының құбыланамасы (компасы). 
Алдымен социолингвистика ғылымының даму бағдарламасы, содан кейін 
социолингвистикалық зерттеу жүргізудің бағдарламасы жасалады. 
Социолингвистикалық зерттеу нəтижесінде тіл мəселелерін алуан түрлі 
жоспарлы ұсыным жасалып, болжам жобаланады, реттеу тетіктері түзіледі — 
солардың негізінде мемлекеттік тіл құрылысын жүзеге асырудың 
бағдарламасы жасалады. 

Тілдік  ахуалды  жоспарлы түрде жақсарту.Ел-елде тілдерді 
жоспарлы түрде дамыту мəселесі дəстүрлі сипат алуда. Əлемдік тілдік өмір 
тəжірибесінде тілді мемлекеттікжоспарлау арқылы дамыту жиі кездеседі. 

Мемлекеттік бағдарлама деген - белгілі бір елдің тілдік өмірін жақсарту 
мақсатын көздейтін сол ел үкіметі бекіткен нақты мерзімге белгіленген іс-
əрекет, шараның нақты жоспары. 

Қазақстанда тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасыныңжүзеге асуы 
көңіл көншітпейді. Жаңа бағдарламадан елдің күтері көп-ақ. 

Тілдік дау-дамай.Қоғамдағы, əсіресе көпэтносты қоғамдағы, тілдік 
ахуал саяси, əлеуметтік, ұлттық, аймақтық негізде шиеленіседі. Тіл – 
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адамдардың көңіл-күйіне əсер етудің қуатты құралы. Əр түрлі партия, 
коғамдық қозғалыстар, жекелеген саяси қайраткерлер үкіметті сынап, өз 
мақсатына жету үшін тілдің мүшкіл халін алға тартады. 

Тіл - əлеуметтік қызметімен тіл.Бір тіл атқарар қызметтер арасында да, 
тіларалық қатынаста да өзіндік бəсекелестік бой көрсетеді. Сондыктан да 
көпұлтты қоғамда тілге белгілі дəрежеде бақылау қойылады. Бақылау түбі 
бір тілдің қоғамдық өмірдің күллі саласында атқарар қоғамдық кызметін 
реттеу, əр тілдің көпұлтты қоғамда қолданылу үрдісін белгілеу болмақ. 

Тіларалық қатынасқа (тілге) қойылар бақылау мен бəсекелестікті реттеу 
деңгейі əлеуметтік біліктілік дəрежесін танытады. Бұл алдымен мемлекеттік 
тіл саясатынан көрінеді. 

Тіл жəне идеология.Тіл - идеологиялық күрестің нысаны жəне құралы. 
Тіл - қоғамдық қатынасқа жан-жақты қызмет ететін құрал,ол қоғамның 
əлеуметтік топтарына бірдей қызмет көрсетеді. Бірақ тілге оны 
қолданушылар тарапынан ықпал күшті болады. Бұл алдымен тілдің 
лексикалық деңгейінен көрініс береді. Идеологтар мен саясаткерлердің, 
мемлекет қайраткерлерінің ауызша сөздері мен жазбаша мəтіндерін 
зерттеудің əлеуметтік лингвистика үшін мəні зор. 

8.Қазақстанның тілдік өмірі 
Қазақстанда əлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан арнайы жазылған 

мақала-зерттеулер өткен ғасырдың 60-жылдарының соңына қарай, ал 
моногафиялар 70-жылдары пайда болды. 

Қазақстан – жүзден аса тіл иелерінің отаны.Бұл ерекшілік сақталады, 
бұған Қазақстанның игілікті тіл саясаты кепіл. Қазақстанның əлеуметтік 
қарым-қатынасы лингвистикалық егемендік жағдайында жүзеге асуда, 
жүзден аса ана тіл мен мемлекеттік тіл негізінде əр түрлі дəрежедегі 
(жекеадамдық, топтық, ұжымдық, ұлттық деңгейдегі) қостілділік пен 
үштілділік қалыптасуда. 

Ана тілі. Ана тілі халық өмірін түгел де жан-жақты қамтиды, сондықтан 
да ол ғылымның сан алуан салаларын, атап айтқанда, тіл білімі, əлеуметтік 
лингвистика, ұлттық психология (этнопсихология), психолингвистика, 
педагогика, халықтану (демография), тарих, пəлсапа, заң ғылымдарының 
тілге келіп тоқайласқан жерінен алынып сипатталуы тиіс. Міне, осы 
тұрғыдан алғанда, ана тілі дегеніміз əлемдегі күллі тіл атауыдан ішкі 
құрылыс ерекшелігімен дараланатын, белгілі бір халықпен нақты кеңістікте 
тарихи бірге жасап, оның төл мəдениетін ұрпақтан-ұрпаққа үздіксіз 
ұластырушы, сол халық адамдарына (жас, жыныс, сенім, кəсіп, əлеуметтік 
жағдай айырмасына қарамай) түгелдей жəне жан-жақты қызмет етегін 
ұлтшілік қатынас құралы. 

Қазақтың ана тілінің құты қашқан кезі тоталитаризм тұсы болды. Сол 
кезде қазақ зиялысы жергілікті үкімет басшыларынан қазақ тілінің беделін 
көтеру, оның оқу-ағарту саласындағы қоғамдық қызметінің көлемін арттыру 
мəселесін шешуді талап етті. 
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Тіл қалай дамиды, оны кім дамытады? Міне, осы бір сұраққа жауап таба 
алсақ қана тілді дамытуға болады. 

Тіл екі түрлі жолмен дамиды: бірі - əлеуметтік топтардың қоғам 
тарапынан арнайы, саналы түрде ықпал ету арқылы дамытуы; екіншісі –
тілдіңішкі даму заңдылықтары негізінде өзінен-өзі дамуы. Екеуі де зерттеу 
нысанасына айналуы тиіс. 

Тіл дамыту мəселесін шешудің барған сайын қиындай түсуі 
социолингвисті үздіксіз ізденіске түсіреді. Бұл – менеджмент, маркетинг, 
мониторингке сүйенген қоғам бастан кешіп отырған кезең мен нарықтық 
қатынас ерекшеліктерін ескеру қажеттілігінен туындады. 

Халықтардың ана тілінде, мемлекеттік тілде, орыс тілінде жəне шетел 
тілдерінде оқыту, оларды үйрену еліміздің оқу стандартына жатады. 
Қазақстан халықтары тілі зерттелуде, зерттеу ісі теориялық, оқу-əдістемелік 
жəне ізденіс бағыттарында жүргізілуде. 

Қазақстан əлеуметтік лингвистикасы белгілі дəрежеде даму үстінде. 
Алайда Қазақстанның 17 млн-дай халқының тілдері атқаратын қоғамдық 
қызметінің көлеміне қарай бірді-екілі монографиялық зерттеулерде ғана 
таптастырылған. Ал таптастырудың қажетті екені айтылмаса да белгілі. 
Елімізде қазақтың үлес салмағы 63,1%-дан асса, қоғамдық қызметінің көлемі 
орыс тілінен басым емес. Қазақ пен орыстан басқа халықтардың еліміздегі 
үлес салмағы 13,2%, қоғамдық қызметінің көлемі сол үлес салмағына сай 
болып келеді. Бұл тілдер – орташа дамыған, əлеуметтік қызметі шағын тілдер 
жəне қоғамдық қызметі көлемі мейлінше шағын, өлмелі, сақтау үшін 
қамқорлықтықажет ететін тілдер ретінде таптастырылар еді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тіл – қазақ тілі» (7-бап,1-тармақ). Əлбетте, 
қазақ тіліне мемлекеттік мəртебе қазақтың көпшілік болуына ғана 
байланысты емес, қазақ тілінің мəселесін шешу үшін берілді. Қазақ тілі - 
əлемдегі күллі тіл атаулыдан ішкі құрылыс ерекшелігімен дараланып, қазақ 
халқымен Қазақстан аумағында тарихи бірге жасап, оның төл мəдениетін 
ұрпақтан-ұрпаққа үздіксіз ұластырушы, қазақ халқына (адамдардың жас, 
жыныс, сенім, кəсіп, əлеуметтік жағдай айырмасына қарамай) түгелдсй жəне 
жан-жақты қызмет ететін бірден-бір ұлттық қатынас құралы. 

Қазақтың тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл ретінде қолданыла отырып, 
Қазақстан халықтарының ортақ тілі – «ұлтаралық қатынас құралы» қызметін 
атқарады. Ал Қазақстан халқы құрамында үлес салмағы 23,7%-ды құрайтын 
орыстың тілі, Қазақстан конституциясы бойынша, «мемлекеттік ұйымдарда 
жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылады» (7-бап, 2-тармақ), бірақ оның қолданылуы да заң 
жүзінде міндеттелмеген. Қазақстанның 13,2%-ын құрайтын қазақ пен 
орыстан басқа халықтары тілдерінің мүддесі деескерілген. «Мемлекет 
Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға 
қамқорлық жасайды» (7-бап, 3-тармақ). 
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Тіл туралы заңнама: оны жүзеге асырудың өзекті 
мəселелері.Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңнамасы тілдердің 
қолданылуының құқықтық негіздерін, мемлекеттің оларды оқып-үйрену 
мендамыту үшін жағдай жасау бағытындағы атқарар міндеттерін белгіледі, 
елімізде қолданылатын барлық тілге бірдей құрметпен қарау қамтамасыз 
етілген. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік мəртебедегі қазақ тілі, заң 
бойынша, елдің (мемлекеттің) бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында қолданылатын, мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу жəне ісжүргізу тілі. 

Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып 
табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының əрбір 
азаматының парызы.  

Мемлекеттік тілдің сəні билік тілі болуымен кіреді. Билік - саяси 
дискурстың негізгі тұжырымы, сондықтан саяси өкіл сөзін зерттеу мейлінше 
өзекті. 

Мемлекеттік тілді мəпелейтін - біліктілік. Біліктілік болғанда да 
алдымен əлеуметтік лингистикалық біліктілік керек. Тілдік ортаны 
қалыптастыру керек - соның өзі арнайы оқытудан кем емес. 

Ғылымда даму ұғымы мен өзгеру деген түсінік қатар жүреді. Алайда 
тілдік бірлік өзгергеннен тіл жетілмеуі мүмкін. Тілдік бірлік бір қалыптан 
екінші қалыпқа көшуі (мысалы, сөзден жұрнақ пайда болуы) немесе оның 
тілдік қатынас талабына жауап беруі мүмкін. Тілдің дамуына сыртқы жəне 
ішкі фактор ықпал етеді. Сыртқы фактор - тіл заңы деп аталатын əлеуметтік 
лингвистикалық категория. Ішкі фактор - тілдің ішкі құрылысының даму 
заңдылығыдеп аталатын лингвистикалық категория. 

Əлемдік тіл практикасында тілдің мемлекеттік мəртебесі болса, онда ол 
тілді міндетті түрде қолдануды талап етеді. Олай болса, мемлекеттік тіл 
дегенелдіңбүкіл халқы күллі аймақта міндетті түрде қолданатын мемлекеттің 
əлеуметтік-қатынас жүйесінде ресми мəртебеге ие болуға тиісті. 

Тілдік өмірді жақсартудың кепілі – əлеуметтік лингвистикалық 
білікті басқару.Тілдің мемлекеттік мəртебесінің жүзеге аспауының ең басты 
себебі –біліксіз басқару. Басқару мамандығы бойынша кадр дайындау кейінгі 
кезде қолға алына бастады. Ғылыми негізделген басқару, білікті шешім 
қабылдау, осы екеуі болуы - қазақ тілінің мемлекеттік мəртебесін жүзеге 
асырудың басты кепілі. 

Тіл дамыту үшін алдымен керегі - менеджмент, маркетинг, 
мониторингке негізделген əлеуметтік лингвистикалык зерттеу. Қазақ тілінің 
мемлекеттік мəртебесінің іске аспауының ең басты себебі - біліксіз басқару. 

Тілдік зерттеу маркетинг ғылымына сүйенуі тиіс, бірақ зерттеу 
əлеуметтік лингвистика менмаркетингтің ортақ өрісінен табылмақ керек. 

Тіл дамытудың басым бағыттарының бірі - тіларалық бəсекелестікті 
реттеу жолы. Қазақ тіліның ахуалы өткен ғасырдың екінші жартысында 
мүшкіл халде болды. Ол Қазақстанның көпшілігі сөйлейтін, тоталитаризмнің 



423 

 

қолшоқпары болған орыс тілінің тегеурініне шыдай алмау, өмірдің 
əлеуметтік мəні зор салаларында қолданыстан шығып қалу қаупі төнді. Қазақ 
тілінің күрделі мəселелерінің түйінін шешу мақсатында 1989 жылы 
Қазақстанның жеке-дара мемлекеттік тілі болып қабылданды. 

Қазақ тілі Кеңес дəуірінде қоғамдық қызметін дамытты. Бірақ кейбір 
өмір салаларында оның қызметін орыс тілі аткарып, шектеуге түскені анық. 
Қазақ тілі қолданыста жасанды түрде шектелгенмен, тоталитаризмге қарсы 
тұра білді, жалпы алғанда, əлеуметтік лингвистикалық құнсыздануға 
ұшырамаған тіл. Бұл күндері оның болашағы бұлыңғыр емес, халық 
тарапынан жоспарлы даму жолында. Мемлекеттік мəртебесінің толық жүзеге 
асуына негіз бар. 

Қазақстанда халықтар тілдерінің дамуы, солардың негізінде бұрын 
қалыптасқан қостілділік пен көптілділік құбылыстары жалғасын табуда. 

Қазақстанда əлеуметтік лингвистиканы дамыту– қоғамдық 
қажеттілік. Жаңа ғасыр əлеуметтік лингвистикасының теориялық 
мəселелері санатында алдымен аталуға тиісті өзекті мəселелер: əлеуметтік 
лингвистиканы пəнаралық ғылым ретінде дамыту, оның əдіснамалық, 
əдістемелік зерттеу əдіс-тəсілдері, əлеуметтік лингвистиканы дамытудың 
жаңа технологиялары, тілдік заңнамалар, тілдік қауымдастықтар, тілдердің 
өзара байланысы, ғаламдандыру жəне халықаралық қатынас саласы 
тілдерінің өзге тілдерге əсері, шағын санды халықтар тілдерін сақтау 
мəселелері, тіл мен мəдениет, тіл саласындағы дау-жанжалдар т.б. 

Қазіргі тіл білімі теориясы мен əлеуметтанудың ара жігін біліп, тілдің 
əлеуметтік қызметін жан-жақты да терең зерттей отырып, тілдерді дамыту 
стратегиясы мен сақтау жолын белгілемек керек. 

Қазақстанда   əлеуметтік лингвистикалық зерттеу жоспарлы түрде 
жүргізілмейді, кім қандай тақырыпта сөйлегісі, жазғысы келсе – солай 
болуда. Мемлекеттік тілді дамыту, үштілділік сияқты мəселелер мəдени мұра 
орайында қойылуда. Əлбетте, қазіргі қоғамдығы тілдердің қолданылуы 
сияқты  əлеуметтік лингвистикалық күрделі мəселелерді қойып, оларды 
шешу жолдарын белгілеу үшін елімізде  əлеуметтік лингвистер дайындау 
керек. Бұл – заман талабы, уақыт уағызы, əлеуметтік қажеттілік. 
 

Практикалық  сабақтардың  үлгі тақырыптары 
1. Тіл мен қоғам.Қоғамның тілге əсері, тілдің қоғамға əсерін нақты 
материалдармен дəлелдеу 
2. Мəдениетаралық қарым–қатынас пен тіл байланысын нақты 
материалдармен сипаттау  
3. Тілдік жағдаят (кеңес дəуірі мен егемендік жағдайындағы Қазақстанның 
тілдік жағдаятын салыстыру) 
4.  Біртілділік жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
(Қазақстан халықтары тілдері негізінде)  
5. Қостілділік жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
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6. Əлеуметтік топтың қостілділігімен үштілділігі (Қазақстанның тілдік өмірі 
бойынша)  
7. Интерференция жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
(Қазақстанның тілдік өмірі бойынша)  
8. Тіл – идеологиялық күрес нысаны жəне қаруы (Əртүрлі елдердің тілдік 
идеологиясын салыстыра сипаттау)  
9. Тіл саясаты жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
(Əртүрлі елдердің тілдік өмірі бойынша)  
10. Интеркаляция жəне оның əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
(Қазақстанның тілдік өмірі бойынша)  
 

Магистранттың  өздік  жұмысының  үлгі тақырыптары 
1. Лингвистиканың өткен ғасырда пайда болған бағыттары, солардың ішінде 
 əлеуметтік лингвистиканың алатын орны. 
2. «Əлеуметтік лингвистика» пəні мен нысаны, зерттейтін өзекті мəселелері. 
3. Əлеуметтік лингвистикалық зерттеу əдіснамасы мен əдістемесі. 
4.Əлеуметтік лингвистикалық ақпарат (материал) жинау əдістері. 
5.Əлеуметтік лингвистикалық материал жинаудың дерек көздері. 
6.Тіл мен этнос. 
7.Тіл мен мəдениет. 
8.Тілдің өмір сүру формалары. 
9.Тілдердің қолданылу салалары. 
10.Үштілділік жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы 
(Қазақстанның тілдік өмірі бойынша)  
11.Тілдік қатынастаржəне оның социолингвистикалық сипаттамасы 
12.Тілдік орта жəне оның социолингвистикалық сипаттамасы 
13.Этносаралық қарым-қатынас тілі жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық 
     сипаттамасы 
14.Тілдік жоспарлау жəне оның  əлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы. 
15.Тіл құрылысы жəне тіл қолдануды реттеу мəселелері 
16.Тілдер туралы заңдар (Əртүрлі елдердің тіл туралы заңдарын салыстыра 
     сипаттау)  
17.«Мемлекеттік тіл», «ресми тіл» туралы түсініктеме 
18.Тілдік дау-жанжалдаржəне олардың əлеуметтік лингвистикалық негіздері 
 

Магистранттың оқытушы жетекшілігімен орындайтын  
өздік жұмысының үлгі  тақырыптары 

1. Қазақстанның тілдік өмірі жəне оның даму үдерісі. 
2. Қазақстан халықтары тілдерінің қоғамдық қызметінің көлемі:  əлеуметтік 
лингвистикалық, статистикалық сипаттау. 
3. Қазақстанда үштілділік – əлеуметтік тапсырыс, оныңорындалу тетіктері. 
4. Лингвистикалық егемендік жəне оның əлеуметтік лингвистикалық 
сипаттамасы. 
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5. Халықаралық тілдер жəне олардың əлеуметтік лингвистикалық 
сипаттамасы. 
6. Əлемдік тілдер (халықаралық ұйымдардың «ресми» тілдері, ағылшын, 
араб, қытай, орыс, француз, испан тілдері), БҰҰ жұмыс тілі, əлеуметтік 
лингвистикалық сипаттамасы. 
7. Тілдің даму заңдылықтары. 
8. Тілдік ғаламдандыру жəне оған қарсы қояр тосқауылдар. 
9. Əлем тілдері: жəне олардың даму үрдісі. 
10. Əлемдік əлеуметтік лингвистиканың өзекті мəселелері. 
11. Қазақстанда əлеуметтік лингвистиканың даму үрдісі. 
 
 

1. Қазіргі тіл туралы ғылымның білім үлгілері жəне əлеуметтік 
лингвистика 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. -М.: Наука, 1977. 
2. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. -М.: Просвещение, 1987.3-43-
беттер. 
3. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. -М.: Наука, 1977. 57-86-
беттер. 
4. Вахтин Н.Б., Головко Е.М. Социолингвистика и социология языка. 
Учебное пособие. -СПб., 2004. 
5. Мечковская Н.Б. Социональная лингвистика. -М., 1996. 
6. Хасанұлы Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы: Жазушы, 1992. 
Қосымша əдебиеттер: 
7. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. -М., 2001 
8. Никольский Н.Б. Синхронная социолингвистика. -М., 1976. 
9. Абасилов А.М. Əлеуметтік лингвистика (оқу құралы) Қызылорда, 2009. 
10. Хасанулы Б.Х. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии 
развития (социопсихолингвистические аспекты). -Алматы: Арда, 2007. 
 

2. Əлеуметтік лингвистика – өткен ғасырдың өнімі, жаңа  ғасырдың 
жасампаз  ғылымы. 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Хасанұлы Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы: Жазушы, 1992. 
2. Вахтин Н.Б., Головко Е.М. Социолингвистика и социология языка. 
Учебное пособие. -СПб., 2004. 
3. Хасанулы Б.Х. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии 
развития (социопсихолингвистические аспекты). -Алматы: Арда, 2007. 
4. Орусбаев А. Языковая жизнь Киргизии: Функциональная 
дистрибуцияязыков. -Фрунзе: Илим, 1990. 
5. Абасилов А.М. Əлеуметтік лингвистика (оқу құралы) Қызылорда, 2009. 
Қосымша əдебиеттер: 
6. Язык,культура,этнос. -М.: Наука, 1994. 3 - 112-беттер. 
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7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. -М.: Русский язык, 
1990. 9-18-беттер. 
8. Хасанұлы Б. Халықтық тілтаным – тіл туралы ғылымның түп атасы// Тіл 
жəне қоғам (альманах) №3, 2011. 45-56 –беттер. 
 

3.  Əлеуметтік лингвистиканың нысаны мен пəні 
Негізгі əдебиеттер: 

1. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. -М.: Просвещение, 1987.44-77-
беттер. 
2. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в 
странахроманской речи. -М.: Наука, 1976. 
3. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка: 
Квопросу о предмете социолингвистики. -Л.: Наука, 1975. 
4. Орусбаев А. Языковая жизнь Киргизии: Функциональная 
дистрибуцияязыков. -Фрунзе: Илим, 1990. 66-226-беттер. 
5. Хасанұлы Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы: Жазушы, 1992. 
Қосымша əдебиеттер: 
6. Социальная и функциональная дифференциация литературных языков.-
М.:Наука, 1977, 299-321-беттер. 
7. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка вСША. -
М.: Наука, 1983. 78-184-беттер. 
8. Алтынбекова О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане.-Алматы: 
Экономика,2006. 
 

4. Əлеуметтік лингвистиканың зерттеу əдіснамасы мен əдістемесі,  
тəсілдері мен ұстанымдары 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка вСША. -
М.: Наука, 1983. 30-78-беттер. 
2. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в 
арабскихстранах. -М.: 1987, 11-38; 38; 124-175-беттер. 
3. Кондрашкина Е.А. Индонезия: языковая ситуация и языковаяполитика. -
М.: Наука, 1986. 9-15-беттер. 
4. Назарбаев Н.Ə. [Қазақстан халқына Жолдауы]. «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Астана, Ақорда, 
2012 жыл.«Егемен Қазақстан», 15 желтоқсан, 2012 жыл. 
5. Хасанулы Б.Х. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии 
развития (социопсихолингвистические аспекты). -Алматы: Арда, 2007. 
Қосымша əдебиеттер: 
6. Виноградов В.А., Коваль А.И., ПорхомовскийВ.Я. Социолингвистическая 
типология: Западная Африка. -М.: Наука, 1984. 25-62-беттер. 
7. Хасанұлы Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы: Жазушы, 1992. 
8. Язык, культура, этнос. -М.: Наука, 1994.113 -131-беттер. 
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9. Баранников П.А. Языковая ситуация в ареале языка хинди. -Л.:Наука, 
1984. 10-69-беттер. 
 

5.Əлеуметтік  лингвистиканың  өзекті  мəселелері 
Негізгі əдебиеттер: 

1. Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері. -Алматы, 2006. 
2. Хасанұлы Б. Мəдениетаралық тілдік қатынас қисындары. –Шымкент, 
2012. 
3. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка вСША. -
М.:Наука, 1983.184-201-беттер. 
4. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. -М.: Наука, 1977.301-302-
беттер. 
5. Вахтин Н.Б., Головко Е.М. Социолингвистика и социология языка. 
Учебное пособие. -СПб., 2004. 
6. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. - М.: Наука, 1977.114-131-
беттер. 
Қосымша əдебиеттер: 
7. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. -М.: Просвещение, 1987.82-85 
–беттер. 
8. Белл Роджер Т. Социолингвистика. -М.: Международные 
отношения,1980.154-191-беттер. 
9. Хасанов Б.X. Казахско-русское двуязычие. -М.: Наука, 1987. 
10. Алтынбекова О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. -Алматы: 
Экономика,2006. 
 

6. Тілдік қатынастар - тілдердің өзара байланысы 
Негізгі əдебиеттер: 

1. Хасанов Б.X. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. -Алма-
Ата:Наука, 1976. 154-214-беттер. 
2. Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері. -Алматы, 2006. 
3. Исаев М.К. Фонетическая интерференция при казахско-
английскомискусственном двуязычии. -Алма-Ата, 1986. 
4. Грамматическая интерференция в условиях национально-русского 
двуязычия. -М.: Наука, 1990. 
5. Копыленко М.М., Ахметжанова 3.К. Фонетическая интерференция 
врусской речи казахов. -Алма-Ата: Наука, 1984. 
6. Хасанұлы Б. Тілдік қатынас негіздері. -Алматы:, 2006. 
Қосымша əдебиеттер: 
7. Лексическая и морфологическая интерференция в русской речиказахов. -
Алма-Ата: Наука, 1987. 
8. Интерференция в русской речи казахов. -Алма-Ата: Наука, 1988. 
9. Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. -Л.:Наука, 1978.77-
89, 108-116. 120-129. 149-157-беттер. 
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10. Карлинский А.Е. Взаимодействие языков: билингвизм и языковые 
контакты. -Алматы, 2011. 
 

7. Ұлттық-аймақтық құрылымның тілдік  өмірі:    əлеуметтік  
лингвистикалық сипаты 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Хасанұлы Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы: Жазушы, 1992. 
2. Хасанулы Б.Х. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии 
развития (социопсихолингвистические аспекты). -Алматы: Арда, 2007. 
3. Хасанов Б.X. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. -Алма-
Ата:Наука, 1976. 
4. Алтынбекова О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане. -Алматы: 
Экономика,2006. 
5. Виноградов В.А., Коваль А.И., Порхомовский В.Я. 
Социолингвистическая типология: Западная Африка. -М.: Наука, 1984. 8-14, 
62-122-беттер. 
6. Орусбаев А. Языковая жизнь Киргизии. -Фрунзе: Илим, 1990. 
Қосымша əдебиеттер: 
7. Шагаль В.Е.Языковой аспект национальных процессов в 
арабскихстранах. -М.: Наука, 1987. 124-175-беттер. 
8. Домашнев А.И. Языковые отношения в Федеративной 
РеспубликеГермании. -Л.: Наука, 1989. 
 

8. Қазақстанның тілдік өмірі 
Негізгі əдебиеттер: 

1. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. -
М.: Наука, 1983. 78-184-беттер. 
2. Русский язык: его роль в развитии и укреплении советского общества и 
международного сотрудничества (реферативный сборник). -М., 1977. 
3. Назарбаев Н.Ə. [Қазақстан халқына Жолдауы]. «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Астана, Ақорда, 
2012 жыл.«Егемен Қазақстан», 15 желтоқсан, 2012 жыл. 
4. Хасанулы Б.Х. Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии 
развития (социопсихолингвистические аспекты). -Алматы: Арда, 2007. 
5. Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. -М., 1994. 
37-46. 122-125. 150-154. 245-247-беттер. 
Қосымша əдебиеттер: 
6. Баранников П.А. Языковая ситуация в ареале языка хинди. -М.: Наука, 
1984. 
7. Проблемы языковой жизни РоссийскойФедерации и зарубежных стран. -
М., 1994. 28-51. 88-98-б. 
8. Ганди К.Л. Языковая политика в современной Индии. -М.: Наука,1982. 5-
70-б. 
9.Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. -М.: Наука, 1977.  
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10 Кондрашкина Е.А. Индонезия: языковая ситуация и языковая политика. -
М.: Наука, 1986. 9-15, 93-141-беттер. 
11.Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. -М.: Наука, 1977. 231-246-
беттер. 
12.Зарубежный Восток: Языковая ситуация и языковая политика 
(справочник). -М.: Наука,  
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Хасанұлы Бақытжан - Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Филология институтының 
профессоры,  Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі  
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Алғы сөз 
 
1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ   
30.06.2016 ж.,  № 2 хаттамасымен  бекітілген) 
 
 
4. Пікір берушілер: 
Жаксылыков А. – фил.ғ.докторы, профессор, Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Солтанаева Е.М. – фил.ғ.к., доцент, Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 
 
5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    30.06.2016 ж.,  Хаттама  № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» курсы – қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті пəні маманын даярлайтын «Қазақ 
тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы 
бөлімінде оқылатын негізгі пəндердің бірі. Əдебиеттану ғылымының 
мəселелеріне бойлай отырып, магистрант əдебиетіміздің үздік туындыларын 
түпнұсқада таныстыра отырып, оқушылардың қазақ əдебиеті мұраларын өз 
бетінше оқып, түсіне алуын қамтамасыз ететін тілдік негіз қалыптастыра 
алады. Басқа ұлт өкілдері үшін ұлттық рухани қазынаны, жазба 
əдебиетіміздегі  

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті» 
мамандығында оқытылатын осы «Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəні 
арқылы магистранттарға бүгінге дейін меңгерген теориялық білімдері мен 
білік дағдыларын қалыптастырып, əдебиеттанудың қалыптасып, даму 
тарихы, бүгінгі жағдайы мен өзекті мəселелері жөнінде білім алушыларға 
жан-жақты мағлұмат бергізу көзделеді. Болашақ маманның теориялық білім 
деңгейін үзбей, үнемі арттырып отыруы шарт. Олар білім беру барысында 
қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
өзіндік ерекшелігін ескеріп отыруы қажет. 

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі əдебиеттанудың мəселелерін 
оқыту бойынша əдебиетші оқытушыларға кəсіби теориялық білім мен өзге 
тілді мектеп оқушыларына қажет əдебиеттану мəселелері бойынша жүйелі 
білім беру көзделеді. Келешек маман теориялық білімі терең, əдебиеттің 
өзекті мəселелерін жетік меңгерген, іскерлік қасиеті жоғары маман болуы 
үшін олардың бойында гуманизмді, қабілеттілік пен шеберлікті дамытатын 
құзыреттілікті қалыптастыру өзекті. Осы орайда адам жанын ізгілендіретін 
əдебиеттанудың атқарар рөлі де, оның мəселелерін оқып, игеру де ерекше 
мəнге ие болары сөзсіз. 

«6M012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
əдебиеті» мамандығына арналған магистранттарға əдебиеттанудың бүгінгі 
келелі мəселелерін, соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, 
зерттеу мақалалармен таныстыруды, мəнді, маңызды еңбектерді бүгінгі 
əдебиеттанудың бағытын аңғартатын пікірлермен, негізгі идея, басты 
ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда тұрған өзекті мəселелерді 
айқындап, зерттеудің жаңа əдістемелері мен əдіс-тəсілдерін үйретуді мақсат 
етеді. Сонымен қатар, «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 
мен əдебиеті» мамандығындағы магистранттарды əдебиеттану ғылымының 
осындай өзекті мəселелерінен жан-жақты хабардар етумен шектелмей, қиын 
да күрделі мəселелер туралы өз беттерінше ой қорытып, ізденуге бағыт-
бағдар береді.   

Ғылым жолына жаңадан бет алған талантты жастардың университеттік 
оқу кезеңінде алған əдеби-теориялық білімдерін тереңдету, қазақ əдебиеттану 
ғылымының бүгінгі өзекті жайларымен таныстыру арқылы оларды ғылыми 
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ізденістерге, зерттеушілік жұмыстарға құштарландыру жəне баулу - пəннің 
мақсаты болып табылады.   

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнінің негізгі міндеттері: 
Магистранттарды əдеби-сын, зерттеу еңбектерімен жұмыс істей (оқу, 
конспекті жасау, реферат жазу, библиография, т.б.) білуге, ғылыми баяндама 
жасауға, еңбектегі негізгі түйінді ойларды тани білуге, əдебиет тізімі, яки, 
библиография түзуге, сілтеме жасауға т.б. машықтандыру. Əдебиеттану 
ғылымының қазіргі даму барысы туралы толық мағұлмат беру жəне əдеби 
шығармаларды толық түсіну жəне қабылдау үшін қазіргі ғылыми 
əдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды үйрету. Алған білімдерін 
тəжірибеде пайдалана алуға жаттықтыру. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнін оқу негізінде магистрант 
білуі тиіс: Əдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар курсын оқу барысында 
ізденуші мыналарды білуі керек: 
− Əйгілі əдебиеттанушылардың негізгі еңбектерін; 
− Көркем əдебиеттің өзіне ғана тəн ерекшеліктерімен оның эстетикалық 
құрылымын; 
− Əдебиеттануды оқытудың негізгі əдістерін; 
− Əдебиеттанудың негізгі философиялық мəселелерін; 
− Əдебиеттанудың өзекті мəселелерін шешу жолдары мен əдееби 
құбылыстарды анықтаудың жаңа əдістерін меңгері. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнін оқу негізінде магистрант 
меңгеруі керек: қазіргі қазақ, орыс жəне шет ел əдебиеттеріне қатысты 
əдебиеттану ғылымы жинақталған жүйелі білім беру, шешімі күрделі 
əдебиеттің теориясы мен тарихына жəне сынына қатысты əдебиеттанудың 
өзекті мəселелерін, əдебиеттану ғылымының қазіргі даму барысын, əдеби 
шығармаларды толық түсіну жəне қабылдау үшін қазіргі ғылыми 
əдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды,  талдау əдісі, салыстырмалы-
типологиялық əдіснамалық, жүйелеу əдісі, кешенді əдіс секілді ғылыми 
əдістерді меңгерген жөн. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəні əдебиеттанудың бүгінгі 
келелі мəселелерін, соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, 
зерттеу мақалалармен таныстыруды, мəнді, маңызды еңбектерді бүгінгі 
əдебиеттанудың бағытын аңғартатын пікірлермен, негізгі идея, басты 
ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда тұрған өзекті мəселелерді, 
айқындап зерттеудің жаңа əдістемелері əдіс-тəсілдерін үйретуді мақсат етеді. 
Сонымен қатар, магистрлерді əдебиеттану ғылымының осындай өзекті 
мəселелерін жан-жақты хабардар етіп қана қоймай, қиын да күрделі 
мəселелер турулы өз беттерінше ой қорытып, ізденуге бағыт-бағдар береді. 
Пəнді оқу барысында алған білімін қолдану жолдары: Аталған курсты 

оқу барысында алған білім нəтижелерін магистрант магистрлік диссертация 
жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда жəне 
əдебиеттану саласында кəсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  
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Пререквизиттер тізімі 
 № Пəн атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)  

 
1 Əдебиеттануға кіріспе 
2 Əдебиет тарихы 
3 Əдебиет теориясы 
4 Əлем əдебиеті 
5 Қазіргі əдеби процесс 

 
Постреквизиттер тізімі 

№ Пəн атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)  
 

1 Көркем əдебиет психологизмі  
2 Көркем мəтінді əдеби редакциялау 
3 Қазіргі салыстырмалы əдебиеттанудың мəселелері 
4 Əдеби даму заңдылықтары 

 
 

Пəннің тақырыптық жоспары  
 

№ 
п/п 

Тақырып 

1. Əдебиеттану ғылымы жəне оның басқа ғылым салаларымен байланысы 
2. Қазіргі əдебиеттанудың жаңа парадигмалары 
3. Қазіргі əдебиеттанудың əдіснамалық мəселелері 
4. Əдебиеттанудағы мектептер мен жаңа бағыттар 
5. Əдебиеттегі эстетикалық пайымдаулар 
6. Мəтін теориясы мен поэтикасы. Мəтінтану мəселелері 
7 Əдеби когнитология 
8. Көркем антропология 
9. Əдеби герменевтика. Рецептивті эстетика 
10. Əдебиеттегі авторлық мəселесі 
11. Қазіргі əдебиеттегі ұлттық таным 
12. Мифопоэтика жəне археопоэтика 
13. Көркем туындының шығармашылық тарихы 
14. Əдеби процесс, əдеби бағыт, ағымдар 
15. Əдебиеттегі дəстүр жəне жаңашылдық 

 
Пəннің мазмұны 

 
1. Əдебиеттану ғылымы жəне оның басқа ғылым салаларымен 

байланысы. Əдеби дамудың заңдылықтары. 
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Əдебиеттану ғылымы, мақсат-міндеттері, салалары. Бүгінгі қазақ 
əдебиеттану ғылымы: жетістіктері мен проблемалары. Өнерге жаңаша 
көзқарас. Əдебиеттану ғылымының зерттеу, қарастыру нысанына, мақсат-
міндеттеріне орай оның эстетика, тарих, филология, тіл, мəдениеттану, т.б. 
ғылымдармен байланысы. Өмір болмысы, қоғамдық шындықты танудың екі 
жолы: ғылыми таным жəне көркем таным ерекшеліктері. Əдебиеттанудың 
гуманитарлық жəне əлеуметтік ғылымдармен байланысы. 

Əдебиет жəне фольклор. Əдебиеттің пайда болуы. Əдеби дамудың 
тарихи кезеңдері, мəдени-тарихи дəуірлері. Əдеби бірлесіп əрекет ету, 
дəстүрлер жəне жаңашылдық. Əдебиеттегі нақтылы-тарихи жəне 
салыстырмалы-типологиялықты үйрену. Мəдени-тарихи дəуірлер жəне 
ондағы көркемдік ойлаудың үстем болуы. Əдебиеттің даму кезеңдері. 

2. Қазіргі əдебиеттанудың жаңа парадигмалары 
Əдебиеттану ғылымының бүгінгі таңдағы жаңа мəселелері. Теориялық 

əдебиеттанудың дəстүрлі əлеуметтік-тарихи парадигмасы. Теориялық 
əдебиеттанудың инновациялық, компаративтік, гендерлік, баяндау, 
дискурсивтік, постмодернистік, герменевтикалық, психопоэтикалық 
парадигмалары.  Қазақ əдебиетіндегі ақтаңдақ кезең келбеті жəне оның 
қазіргі тұрғыдан зерттелу сипаты. Алаш əдебиеті. Еліміз тəуелсіздік алғаннан 
кейінгі кезеңдегі көркемдік əдіс мəселесінің қайта қаралуы. Қазіргі 
əдебиеттанудың міндеттері мен мақсаттары.  

ХХ-ХХІ ғасырлардағы əдебиеттану ғылымының даму тенденциялары. 
Тарихи  поэтика  мен  салыстырмалы-тарихи  əдебиеттанудың əдістемелері. 
Компаративистік мектеп. Салыстырмалы-салғастырмалы əдістің 
əдебиеттануға енгізілуі. Салыстырмалы əдебиеттану теориясының міндеттері 
(А.Веселовский, Ф.Ноэль, Ж.Ампер, К.Пишуа, А.Руссо). Дюрюшин 
концепциясы бойынша əдебиетті салыстырмалы түрде зерттеудің мақсаты 
мен міндеті. Жирмунский мен Конрад еңбектеріндегі Батыс пен Шығыс 
байланыстары. 

3. Қазіргі əдебиеттанудың əдіснамалық мəселелері.  
Əдеби үдерісті зерттеудің тəсілдері. Əлем əдебиеті тарихында 

қалыптасқан əдебиетті зерттеудің принциптері. Əдебиеттанудағы əдістердің 
тарихи дамуы. Əдебиеттанушылық  теориялар, əдістер, бағыттар. 

Қазіргі ғылыми-зерттеу методологиясы туралы əдебиеттегі жаңа бағыт, 
соңғы сарындар, ұлттық рухтың қазақ əдебиетінде жаңаша көріну сипаттары. 
Көркем əдебиет жəне цензура. Сөз бостандығының көркем 
шығармашылықтағы көріністері. Қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің 
жеке адам мен қоғамдық санаға ықпал-əсері. Технократтық индустрия 
негізінде жоғары дамыған елдердің мəдениеті мен өнеріндегі, əдебиетіндегі 
интеграциялық процестердің көрінісі жəне оған қарсы интеллектуалдық 
ағымдар күресі. Əлемдік əдебиеттану саласындағы ғылыми ізденістердің 
мəні мен маңызы, беті мен бағыттары. Отаршылдық кезең мен кеңес 
дəуіріндегі тоталитарлық жүйенің көркем əдебиетте реалистік тұрғыда 
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бейнеленуі. Дəстүрлі, классикалық, эстетикалық көзқарастар сипатындағы 
əлемдік өзгерістер. 

4. Əдебиеттанудағы мектептер мен жаңа бағыттар 
ХХ ғасырдағы əлем əдебиеттануындағы мектептер. Мəдени-

психологиялық мектеп. Кембридждік мектеп.  Р.Френк, А.Айвор, 
У.Эмпсоннның зерттеу еңбектеріндегі мəдени-психологиялық бағыттың 
қағидаттары. Психоаналитикалық мектеп. З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан 
еңбектеріндегі шығарманы психоаналитикалық талдау үлгілері. 
Психоаналитикалық зерттеулердегі автор образы. Тарихи-əлеуметтік  
бағыттағы  мектептердің  əлеуметтік  концепциялары. Философиялық-
эстетикалық əдебиеттану. Ноосфергенез жəне адамның ғылыми-гуманистік 
дамуы. Бахтин поэтикасының принциптері. Формальды,  құрылымдық- 
семиотикалық  мектептер  əдістемесі. Мəдени-тарихи  дəстүрлер  мектебі. 
Герменевтикалық  дəстүр  мектебі. Мəтінтану  мектебі. Əдебиеттанудағы  
феминистік  бағыт. Қазіргі батысеуропалық феминистік таным. Мəдениетті 
ерлер құндылығы жүйесіне бағыттау. Дəстүрлі көзқарастарды феминистік 
жүйеде қайта қарау. Əйелдер əдебиетінің пайда болуының тарихы жəне əйел 
образының ойлауының дербестігін сақтау, əйелдер бастамасының ерекшелігі 
мен игілігі. 

Структурализм  жəне  постструктурализм. Əдеби структурализмнің 
алғашқы ғылыми идеялары. В.Матезиус, Я.Мухаржовский, Р.Якобсон 
еңбектеріндегі структуралисттік бағыттың көзқарастары. Р.Барт, А.Греймас, 
Ж.Жаннет еңбектері. 

5. Əдебиеттегі эстетикалық пайымдаулар 
Қазақ əдебиетіндегі эстетика мəселесінің зерттелу деңгейі. Ұлттық 

эстетиканың кенжелеп даму себептері. А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, 
М.Жұмабаевтардың əдеби-эстетикалық көзқарастары. Əдебиеттің тəрбиелік 
қызметін арттыру жолдары. Модернистік өнердің мақсат-міндеті. Негізінен 
реализмге, өмір-болмысты нақтылы танытуға қарсылығы. Кеңестік əдебиет 
теориясы мен эстетикасында модернистік өнер түрлерінің айыпталуы, оның 
себептері. XX ғасыр басындағы модернистік бағыт-ағымдар ерекшелігі. 
Модернистік өнер аясындағы ағым-бағыттардың композициясы құруда, 
сюжет дамытуда, адамның ішкі сырына бойлау жəне танытудағы кейбір 
амал-тəсілдерінің озықтығы, пайдалылығы. 

XX ғасырдағы жəне қазіргі қазақ əдебиетіндегі кейбір туындыларда 
модернистік ағымдарға тəн суреттеу тəсілдерінің қолданылуы 
(экзистенциализм өнеріне тəн жатсыну, жалғыздық мəселесі; сондай-ақ 
психологиялық талдау, «сана ағымы» т.б.көріністері.).   

6. Мəтін теориясы мен поэтикасы. Мəтінтану мəселелері 
 Мəтін жəне болмыс, мəтін жəне автор, мəтін жəне мəнмəтін, оқырман 

жəне мəтін арасындағы поэтикалық байланыс түрлері мен деңгейлері. 
Көркем мəтіндегі тілдік құбылыстардың поэтикалық қызметі. Көркем мəтінді 
зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары. Мəтін жайлы көзқарастар 
тарихы. Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі. 
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«Əдеби мəтіндегі автор» ұғымы. Авторлық баян жəне көркем əлем. Көркем 
мəтіннің поэтикалық сипаты. Əдебиеттанулық  интерпретацияның  теориясы  
мен практикасы. Мəтінді  мақсатты  түрде  жазу  жəне  сақтау. Г. Пауль  мен  
В. Перетцтің  филологиялық  мектебі, мəтінтанудың  тууы.  

Мəтін ұғымының əр алуан мағыналары.Лингвистика мен əдебиеттану 
аяларындағы мəтін туралы түсініктер.Текстология ғылымы. Мəтінді 
семиотикалық жəне мəдениеттану тұрғысынан бағалау.Сөзсіз мəтіндер. 
Мəтін-толғамдар. М.Бахтин жəне Ю.Лотман пікірлері. Мəтіндегі диалогтық 
қатынас. Мəтіннің мəдени əрі қарым-қатынас субъектісі ретіндегі маңызы. 
Мəтін шексіздігі (Ж.Деррида, Р.Барт) жайлы постмодернистік тұжырым.  

Мəтінтану – əдебиеттану ғылымының жанама бір саласы екендігі, оның 
міндет-мақсаты. Орыс жəне қазақ əдебиеттану ғылымдарындағы 
мəтінтанушылық зерттеулер жайы. Бұл саланың қазақ тіл білімі ғылымында 
білім дамуы. Орыс ғылымында мəтінтанудың іргелі ғылыми сала (акад. 
Д.С.Лихачев т.б. еңбектері болып) екендігі. Бізде кенжелеп қалғандығы. 
Махамбет, Абай т.б. қаламгер туындыларының мəтіндеріне қатысты 
пікірталастары. Мəтінтанушы мамандар даярлау қажеттілігі. Мəтіндік 
зерттеу, талдаулар жүргізудің ерекшелігі мен қиындықтары.  

7. Əдеби когнитология 
Когнитивті əдебиеттану генезисі. Когнитивтік əдебиеттанудың базалық 

ұғымдары. Мəнмітіннің когнитивтік жүйесі. Көркем концепт 
əдебиеттанушылық категория ретінде. Ұжымдық сана бірліктері. 
Универсалиилер, стереотиптер метакатегория ретінде. Тұлғаның когнитивтік 
стилі. Мағына когнициясы. Когнитивтік стратегиялар жəне идеостиль. 
Əлемнің тілдік бейнесі. Көркем əлем концептосферасы. Мəтіндегі ақпаратты 
өңдеу. Дж. Лакоффа, М. Джонсон еңбектеріндегі когнитивтік риторика, М. 
Тёрнер еңбегіндегі когнитивтік метафора, П. Стоквелл, Р. Цур еңбектеріндегі 
когнитивтік поэтика мəселелері. Əдеби шығарманы когнитивті-
концептуалды тұрғыдан талдау. Автор образы. Əдебиет əлемнің тілдік 
бейнесінің эстетикалық көрінісі ретінде 

8. Көркем антропология 
Көркем антропология: қазіргі əдебиеттану дискурсы. Көркем 

антропология пəні, зерттеу нысаны, басқа пəндермен байланысы. 
Антропологиялық теориялар негізі. Қазіргі гуманитарлық білімнің 
антропологиялық əдісі. Адам мəселесін шешуде көркемдік дамудың өзгеруі. 
Əдеби антропологиядағы жаңа ғылыми əдістер. Əдеби жəне көркем 
антропологияның ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Авторлық 
тұғырнама. Қазақ прозасы жəне көркем антропология. 

Пəлсапалық антропологиядағы адам болмысының негіздері, 
инварианттары мен универсалиялар. Антропологиялық бағыт бастауындағы 
еңбектер. М.Шелер, А.Гелен, Г.Плеснер еңбектеріндегі субстанция. 
Антропологиядағы маргиналдық сана, бейсаналық көріністер, санасыздық 
сəттері, елестік əлем, тəн тəжірибесі секілді мəселелер. Авторлардың көркем 
антропологиясы. Антропологиялық əдістегі биологиялық тұрғыдан бағалау. 



438 

 

Персонализм мен экзистенциализм, психоанализ бен неофрейдизм, 
феноменология жəне структурализмнің кейбір теорияларының 
антропологисттік идеялармен қабысуы.  

9. Əдеби герменевтика. Рецептивті эстетика. 
Герменевтикалық бағыттың бастауы. Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, В.Изер, Г.Яусс еңбектеріндегі герменевтикалық зерттеудің 
ерекшелігі. Герменевтикадағы «шығарма – оқырман – дəстүр» жүйесі. 
Рецептивтік теория. Рецептивтік теория қағидаттары. «Шығарма – оқырман» 
жүйесі. Богин, Арнольд, Залевская, В.Я.Задорнова, И.Гюббенет, Л.В.Чернец 
секілді ғалымдар еңбектеріндегі. Эксплициттік жəне имплициттік оқырман. 
«Алдын-ала ұғыну» түсінігі. Əдеби шығарманы түсінудің логикалық 
сатылары. Көркем шығарманы талдау жəне қабылдау мəселелері. 
Əдебиеттегі диахрондық жəне синхрондық талдау əдістемелерінің жемісі. 
Рецептивті эстетика теориясы. Əдебиеттегі герменевтика жəне эстетика 
тəжірибесі. Əдебиеттанудағы формалистік концепциялар. Объективті-
аналитикалық талдау  жəне субъективті қабылдау қатынастары. 
Шығармашылық процесс жəне оны қабылдау жолдары. 

Аристотель, Пифагор, Платон, Аквинский, Кант еңбектеріндегі катарсис 
туралы ой-тұжырымдар. Көркем шығарма жазу мен қабылдауындағы сезім 
мен қиял қызметі. Автордың ойлау, ой қорыту процессіндегі диалектикалық 
шешім. Катарсис мақсаты – эстетикалық əсер. Шығарманың сезімталдық 
аясы оқырман қабылдауында туғызатын тілектестік сезімдердің табиғаты 
жəне оны пайдалану. Сезімталдық жұмбақтарын жанды бейнеге көшіру 
мəселелері. 

Герменевтика – гуманитарлық ғылымдардың метеодологиялық негізі. 
Түсіну ұғымы. Сөз, өнер сөзі. Түсінудің кісіаралық сипаты. Интуитивті тану 
жəне интерпретация. Түсінудің шарттылығы. Интерпретацияның (зерделеу) 
таңдамалы жəне шығармашылық қуаты. 

Шынайы оқырман. Əдебиетті тарихи-функционалды тұрғыдан үйрену. 
Əдеби сын. Көпшілік-бұқаралық оқырман. Əдеби иерархия жəне репутация. 
Əдеби классика. Бұқаралық əдебиет. Беллетристика. Əдеби репутацияның 
тербелісі. Беймəлім жəне ұмытылған авторлар. Өнердің элитарлы жəне 
элитарлы емес концепциясы. 

10. Əдебиеттегі авторлық мəселесі 
Өнердегі авторлық мəселесі. Əдебиет, өнер тарихында түрлі себептер 

мен кейбір туындылар авторларының аталмауы немесе басқа біреудің атымен 
таралуы, жариялану фактілері. Мұндай фактілердің əн саласында (нақты 
авторы бар туындының халық əні аталуы), əдебиетте орын алуы, оның түрлі 
себептері. 

Авторлық мəселесін анықтаудың жолдары мен əдістері. Төл əдебиет 
тарихында кеңестік дəуірде М.Дулатов өлеңінің Ы.Алтынсаринге, 
А.Байтұрсынов аудармасының Асан қайғыға делінуі осылай жарияланып, 
насихатталып келуі, т.б. 
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11. Қазіргі əдебиеттегі ұлттық таным. Əдебиеттің ұлттық сипаты  
Əдебиет жəне ұлттық дүниетаным. Ұлттық дүниетаным негіздері – оны 

түсінудің, талдаудың, қолданудың қажеттілігі, түрлі əдіс-тəсілдері. Қазақ 
əдебиетінің ұлттық танымға əсері, оның даму ерекшелігі. Таным. Ұлттық 
жəне ғылыми таным. Ұлттық таным жəне дəстүрлі ментальдық. 
Этнодеформация – ұлттық сана мəселелері. Қазақ əдебиетіндегі даналық 
үрдіс. Қазіргі қазақ прозасындағы ұлттық мұрат. Əдебиеттегі ұлт тарихы 
(І.Есенберлин, С.Сматов, Ə.Нұрпейісов, М.Мағауин, Қ.Жұмаділов) 
романдарындағы тарихи тақырып. Жазушылар шығармаларындағы қазақ 
ұлтының мінез, болмысының суреттелуі. 

Автордың санасы мен ой-пікірлері. Қаламгер шығармашылығы жəне 
ұлттық мəдениет. Ұлттық əдебиеттердің ерекшелігі жəне əлем əдеби 
үдерісінің заңдылықтары. Əдеби байланыстар. Көркем шығармаларды аудару 
мəселесі. 

12. Мифопоэтика жəне археопоэтика.  
Миф, мифология – адамзат көркемдік ойлау дүниетанымының негізі. 

Мифтік, фольклорлық сана мен дəстүр. Мифтің идеяны ашудағы қызметі. 
Мифтік құбылушылық. Құбылушылықтың түрлері мен жолдары. ХХ ғасырда 
қазақ əдебиетіндегі фольклорлық сарындардың игерілуі. Миф поэтикасы. 
Қазақ поэзиясындағы мифтік – поэтикалық бейнелер. Қазақ əдебиетіндегі 
жанр синкреттілігі мəселесі 

Мифологиялық мектеп – əдебиеттану мен фольклористиканың бағыты. 
Мифологиялық мектептің философиялық негізі. Мифологиялық мектептің 
өкілдері. Қазіргі филология ғылымындағы неомифологиялық бағыты. 

13. Көркем туындының шығармашылық тарихы 
Шығармашылық процесс – жазушы лабороториясы – шығармашылық 

психологиясы мəселелері. Бұл мəселені қарастырудың бір өнімді жолы – 
көркем туындының шығармашылық жазылу тарихын зерттеу, қарастыру. 
Мəселенің орыс жəне қазақ əдебиеттану ғылымдарының жай-күйі, төл 
ғылымымызда кенжелеп келе жатқандығы, одан жуандайтын проблемалар. 

Шығармашылық тарихты зерттеудің жолдары мен əдістері, мұндай 
зертттеудің маңыздылығы мен қажеттілігі. Жазушылық еңбек құпияларын 
ашуға қаламгердің өмір шындығын өнер шындығына айналдыру барысында 
сан-сала ізденістерін шеберлігін тануға, т.б. мүмкіндік беретіндігі. Қазақ 
əдебиетінде шығармашылық тарихы зерттелген туындылар (М.Əуезов, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, т.б.) тағылымы. 

14. Əдеби процесс, əдеби бағыт, ағымдар 
Əдеби процесс – əдеби даму. Əдеби процестің, əдеби дамудың 

толыққандылығының көрінісі əдеби бағыт, адамдардың молдығы екендігі. 
Əдеби бағыт, əдеби ағымдар жайлы пікірталастары. Қазақ əдебиеті 
тарихындағы əдеби бағыттар мен ағымдар, олардың арақатынасы. Зар заман 
ағымы т.б. Əрбір əдеби бағыттың, əдеби ағымның өзіндік бағдарламасы, 
өзіндік өмір шындығын тану, бағалау, суреттеу ұстанымдары болатындығы.  
Абай шығармашылығы арқылы қалыптасқан əдеби бағыт, оның 
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бағдарламасы. Қазақ əдебиетіндегі діни ағартушылық, ағартушылық 
ағымдар. XX ғасрдағы кеңестік əдебиет.  

Ағым мен бағытта шындықты бейнелеудің əдісі, бағалау, талдау 
принциптері бойынша құру. Əдебиеттегі негізгі бағыттар. Əдебиеттегі негізгі 
бағыттар мен ағымдар. Қазақ əдебиетіндегі постмодернистік өнердің кейбір 
көріністері. Əдеби бағыт, ағымдар проблемасының төл əдебиеттану 
ғылымында жетімсіз қарастырылуы. Модернизм, постмодернизм əдеби бағыт 
жəне көркемдік жүйе ретінде. 

15. Əдебиеттегі дəстүр жəне жаңашылдық 
Дəстүр мен жаңашылдық. Дəстүр мен жаңашылдықтың ажырамас 

бірлігі. Дəстүр жалғастығы – аралық буын. Жаңашылдық – талант пен 
шеберліктің жемісі. Миф, аңыз, ертегі жанрлардағы дəстүрдің жазба 
əдебиеттегі шағын эпикалық жанрлардан жалғастық табу мəселесі.Автор 
мəселесіне байланысты ауыз əдебиеті мен ақындар поэзиясы,кəсіби 
əдебиеттің айырмашылығы. Фольклорды тудырған орта мен қазіргі жағдай. 
Дəстүрге айналған жаңалық жəне дəстүрлі бұзған жаңалық қатынастары. 
Таланттың қалыптасуына қажетті өмірлік шығармашылық факторлар. 
Жазушыны өмірді поэтикалық тұрғыдан көре білу ерекшелігі.  

Қазіргі кезеңдегі əдебиеттану мəселесі. Жазушының өмір құбылыстарын 
жинақтап бейнелеуі, көркемдік шеберліктің үлкен үлесі екендігі. Прототип 
пен қиялдау элементтерінің маңызы туралы.  

 
Семинар сабақтардың тақырыптары: 

1. Қазіргі өмірдегі əдебиеттанудың ролі.  
2. Қазіргі əдебиеттанудың даму тенденциялары. 
3. Əдебиеттанудағы жаңа бағыттар пəнінің мақсат-міндеттері 
4. Қазақ əдебиетіндегі салыстырмалы тарихи талдау жасау 
5. Əдебиеттанудағы əдістемелік принциптер 
6. Əдеби когнитологиялық талдау амалдары 
7. Əдеби мəтінді талдаудың антропологиялық негіздері 
8. Мəтінді психопоэтикалық талдау мен талқылаудың əдістері 
9. Көркем шығарманы тарихи-əлеуметтік əдебиеттану тұрғысынан бағалау 
амалдары 
10. Қоғамдық даму жəне ғылыми прогресс. 
11. Өмір-болмысты, қоғам шындықты тану жылдары. 
12. Еуропа əдебиеттануындағы əдеби-ғылыми мектептер. 
13. Орыс академиялық əдебиеттану ғылымы арасындағы мектептер, олардың 
əдебиетті зерттеуде ұстанған əдістері мен прициптері. 
14. XX ғ. 20-30 жылдарындағы формалистік жəне социологиялық мектептері, 
өкілдері. 
15. Кеңестік əдебиеттану ғылымы ұстанған əдістер мен ұстанымдар. 
Жетістік-кемшіліктері. 

 
Өз бетімен орындалатын жұмыстар тақырыбы 
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1. Қазіргі əдебиеттану ғылымында қолданылатын негізгі ұстанымдар мен 
əдіс-тəсілдер 
2. Көркем шығарманы талдау негізгі əдістері. 
3. Қазіргі əдебиеттегі  жанр типологиясы. 
4. Əдеби компаративистиканың міндеттері. 
5. Көркем шығармадағы миф поэтикасы жəне архетиптердің ролі. 
6. ХХ ғасырдағы қазақ жəне орыс əдебиеттіндегі модернистік ағымдар. 
7. Тұлға концепциясы. 
8. Герменевтика жəне коммуникативтік поэтикасы. 
9. Əдеби иерархиялар. Қазіргі өмірдегі классикалық жəне көпшілік 
əдебиетінің ролі.  
10. Автор жəне оқырман. Əдеби шығарманың тағдыры.  
11. Модернизм жəне реализм. 
12. Қазіргі Қазақстан əдебиетіндегі негізгі бағыттары мен ағымдары. 
 

Магистранттың оқытушымен бірлесіп атқаратын өздік 
жұмыстарының (МОӨЖ) үлгі тақырыптары: 

1. Қоғамдық даму жəне ғылыми прогресс. 
2. Өмір-болмысты, қоғам шындықты тану жылдары. 
3. Еуропа əдебиеттануындағы əдеби-ғылыми мектептер. 
4. Орыс академиялық əдебиеттану ғылымы арасындағы мектептер, 
олардың əдебиетті зерттеуде ұстанған əдістері мен прициптері. 
5. XX ғ. 20-30 жылдарындағы формалистік жəне социологиялық 
мектептері, өкілдері. 
6. Кеңестік əдебиеттану ғылымы ұстанған əдістер мен ұстанымдар. 
Жетістік-кемшіліктері. 
7. Қазіргі əдебиеттану ғылымында қолданылатын негізгі ұстанымдар мен 
əдіс-тəсілдер. 
8. Тарихилық принципі, мəні. 
9. Герменевтикалық талдау əдісі. 
10. А.Н. Богданов пен Л.Г.Юдкевичтің «Методика литературоведческого 
анализа» (1969) еңбегінің маңызы.  
11. Н.Ф.Бельчиковтың  «Пути и навыки литературоведческого труда» 
(Москва. 1965 ) еңбегі. 
12. Зерттеу жұмысының тақырыбының  өзектілігі мен ғылыми жаңалығын 
дəйектеу. Тақырып талдау. Жоспар құру мəселелері. 
13. Сын-зерттеу еңбектермен библиографиялық көрсеткіштермен  жұмыс 
істеу. 
14. Əдебиеттану мəселелерін тарихи-диалектикалық методология негізінде 
зерттеу тəсілдері 
15. Əдебиеттегі диахрондық жəне синхрондық талдау əдістемелері 
16. Əдебиеттанудағы көзқарастар мен тұжырымдар.  
17. Əдебиет тарихының зерттелуі.  
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18. Қазақ əдебиеті тарихына қатысты пікір-тұжырымдар жəне жаңаша 
көзқарастар.  
19. Əдеби сын мəселесі. Сын жанрлары.  
20. Салыстырмалы əдебиеттану принциптері.  
 

Магистранттың өздік жұмыстарының (МӨЖ) үлгі тақырыптары: 
1. Əдебиеттанудағы жаңа бағыттар пəнінің мақсат-міндеттері 
2. Қазақ əдебиетіндегі салыстырмалы тарихи талдау жасау 
3. Əдебиеттанудағы əдістемелік принциптер 
4. Əдебиеттанудағы əлеуметтік концепциялар 
5. Əлем  əдебиеті туындыларына феминистік  талдау    
6. Формальды,  құрылымдық – семиотикалық  мектептер  əдістемесі 
7. А.Веселовскийдің  тарихи-салыстырма лы  мектебі 
8.  Салыстырмалы əдебиеттану əдебиет туралы ғылымдағы жаңа бағыт 
9. Мəдени – тарихи  дəстүрлер  мектебі 
10. М. Бахтин,  Аверинцев, Виноградов, Манн мектебінің ерекшеліктері 
11. «Ж.Аймауытов романдарындағы əлеуметтік мазмұн 
12. Мəтінтану  мектебі 
13. Герменевтикалық  дəстүр  мектебі. 
14. Структурализм  жəне  постструктурализм 
15. Əдебиеттанудағы  феминистік  бағыт 
16. ХХ ғасырдағы əлем əдебиеттануындағы бағыттардың даму тарихы  
17. Мəтін теориясын зерттеуші ғалымдар еңбектері 
18. Психоаналитикалық бағыттың даму кезеңдері, өзіндік ерекшелігі.  
19. Структуралисттік жəне постструктуралисттік бағыттың əдебиеттану 
ғылымында тұрақталуы, негізгі ұғым-түсініктері.  
20. Конструктивизм жəне деконструктивизм бағыттың теориясы, өкілдері, 
өзіндік ұғым-түсінігі.   

 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 

 
Негізгі əдебиеттер: 

1. Негимов, С.Əдебиет  əлемі / С. Негимов.- Алматы: Ана тілі, 2008 
2. Нұрғалиев Р. Талант қырлары. Қазақ əдебиеті, 9 қыркүйек, 2009. 
3. Смағұлов Ж. Қазақ əдебиеттану ғылымының тарихы. - Алматы : Қазақ 
университеті, 2010 
4. Келімбетов Н. Ежелгі дəуір əдебиеті2005 
5. Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазуы2008 
6. Қалижан У. Қазақ əдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 1998 
7. Мəдібаева Қ. ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиеті. 2001 
8. Омаров Б. Зар заман поэзиясы. Генезис, типология, поэтика. 2003 
9. Шəріп А. Қазақ поэзиясы жəне ұлттық идея. 2003 
10. Абдрахманова Т. Қасым Аманжоловтың поэтикасы. Монография. –
Алматы: ғылым, 1976. 
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11. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. –Алматы: ғылым, 1975. 
12. Ахметов З. Поэтика эпопеи Путь Абая в свете истории ее создания. –
Алматы: Наука, 1981. 
15. Ахметов К. Əдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 
2004 
16. Байтұрсынов А Ақ жол. / құр. Р. Нұрғалиев. – Алматы; Жалын; 1991 
17. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. –Алматы: Жазушы, 
1973. 
18. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. –Алматы: ғылым, 1979. 
19. Есембеков Т. Драматизм и казахская проза. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1997.  
20. Елеукенов Ш. Əдебиет жəне ұлт тағдыры. – Алматы, 1998. 
21. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы; қазақ Университеті, 1992 
22. Майтанов Б. Қазақ романы жəне психологиялық талдау. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1996. 
23. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 
24. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в 
литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 
25. Мақпырұлы С. Адамтану өнері. –Алматы, 2006. 

 
Қосымша əдебиеттер: 

1. Аймауытов Ж. Психология. – Алматы, 1995. 
2. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы, 2005.  
3. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы, 1979. 
4. Борев Ю. Эстетика. – М., 2006. 
5. Дəдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 
6. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 
литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 
7. Есин А. Психологизм русской классической литературы. – М., 1988. 
8. Жаксылыков А. Образы, мотивы и идеи с религиозной содержательностью 
в казахской литературе. Типология. Эстетика. Генезис. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1995. 
9. Жетписбаева Б. Символ в движении литературы. – Алматы., 1999. 
10. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – М., 1977. 
11. Классицизм и модернизм. – Тарту, 1997. 
12. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. 
13. Нұрғалиев Р. Поэтика драмы. – Алматы, 1976. 
14. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 2006.  
15. Пірəлиева Г. Ішкі монолог. – Алматы, 1993. 
16. Савельева В. Художественный текст и художественный мир. – Алматы: 
Дайк-Пресс, 1996. 
17. Савельева В.В. Художественная антропология и творчество писателя. – 
У-Каменогорск-Алматы, 2007. 
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18. Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере 
литературоведения. –Москва. 2010. 
19. Подорога В.  Феномология тела. Введение в философскую антропологию 
– Москва, 1995.  
20. Бахтин М.М. Вопросы литературы эстетики. Исследования разных лет. – 
Москва., 1975. 
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Таңжарықова Алуа Василийқызы – филология ғылымдарының докторы, аға 
оқытушы 
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болмайды. 
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Түсінік хат 
«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» курсы – қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті пəні маманын даярлайтын «Қазақ 
тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы 
бөлімінде оқылатын негізгі пəндердің бірі. Əдебиеттану ғылымының 
мəселелеріне бойлай отырып, магистрант əдебиетіміздің үздік туындыларын 
түпнұсқада таныстыра отырып, оқушылардың қазақ əдебиеті мұраларын өз 
бетінше оқып, түсіне алуын қамтамасыз ететін тілдік негіз қалыптастыра 
алады. Басқа ұлт өкілдері үшін ұлттық рухани қазынаны, жазба 
əдебиетіміздегі  

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті» 
мамандығында оқытылатын осы «Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəні 
арқылы магистранттарға бүгінге дейін меңгерген теориялық білімдері мен 
білік дағдыларын қалыптастырып, əдебиеттанудың қалыптасып, даму 
тарихы, бүгінгі жағдайы мен өзекті мəселелері жөнінде білім алушыларға 
жан-жақты мағлұмат бергізу көзделеді. Болашақ маманның теориялық білім 
деңгейін үзбей, үнемі арттырып отыруы шарт. Олар білім беру барысында 
қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
өзіндік ерекшелігін ескеріп отыруы қажет. 

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі əдебиеттанудың мəселелерін 
оқыту бойынша əдебиетші оқытушыларға кəсіби теориялық білім мен өзге 
тілді мектеп оқушыларына қажет əдебиеттану мəселелері бойынша жүйелі 
білім беру көзделеді. Келешек маман теориялық білімі терең, əдебиеттің 
өзекті мəселелерін жетік меңгерген, іскерлік қасиеті жоғары маман болуы 
үшін олардың бойында гуманизмді, қабілеттілік пен шеберлікті дамытатын 
құзыреттілікті қалыптастыру өзекті. Осы орайда адам жанын ізгілендіретін 
əдебиеттанудың атқарар рөлі де, оның мəселелерін оқып, игеру де ерекше 
мəнге ие болары сөзсіз. 

«6M012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
əдебиеті» мамандығына арналған магистранттарға əдебиеттанудың бүгінгі 
келелі мəселелерін, соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, 
зерттеу мақалалармен таныстыруды, мəнді, маңызды еңбектерді бүгінгі 
əдебиеттанудың бағытын аңғартатын пікірлермен, негізгі идея, басты 
ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда тұрған өзекті мəселелерді 
айқындап, зерттеудің жаңа əдістемелері мен əдіс-тəсілдерін үйретуді мақсат 
етеді. Сонымен қатар, «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 
мен əдебиеті» мамандығындағы магистранттарды əдебиеттану ғылымының 
осындай өзекті мəселелерінен жан-жақты хабардар етумен шектелмей, қиын 
да күрделі мəселелер туралы өз беттерінше ой қорытып, ізденуге бағыт-
бағдар береді.   

Ғылым жолына жаңадан бет алған талантты жастардың университеттік 
оқу кезеңінде алған əдеби-теориялық білімдерін тереңдету, қазақ əдебиеттану 
ғылымының бүгінгі өзекті жайларымен таныстыру арқылы оларды ғылыми 
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ізденістерге, зерттеушілік жұмыстарға құштарландыру жəне баулу - пəннің 
мақсаты болып табылады.   

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнінің негізгі міндеттері: 
Магистранттарды əдеби-сын, зерттеу еңбектерімен жұмыс істей (оқу, 
конспекті жасау, реферат жазу, библиография, т.б.) білуге, ғылыми баяндама 
жасауға, еңбектегі негізгі түйінді ойларды тани білуге, əдебиет тізімі, яки, 
библиография түзуге, сілтеме жасауға т.б. машықтандыру. Əдебиеттану 
ғылымының қазіргі даму барысы туралы толық мағұлмат беру жəне əдеби 
шығармаларды толық түсіну жəне қабылдау үшін қазіргі ғылыми 
əдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды үйрету. Алған білімдерін 
тəжірибеде пайдалана алуға жаттықтыру. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнін оқу негізінде магистрант 
білуі тиіс: Əдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар курсын оқу барысында 
ізденуші мыналарды білуі керек: 
− Əйгілі əдебиеттанушылардың негізгі еңбектерін; 
− Көркем əдебиеттің өзіне ғана тəн ерекшеліктерімен оның эстетикалық 
құрылымын; 
− Əдебиеттануды оқытудың негізгі əдістерін; 
− Əдебиеттанудың негізгі философиялық мəселелерін; 
− Əдебиеттанудың өзекті мəселелерін шешу жолдары мен əдееби 
құбылыстарды анықтаудың жаңа əдістерін меңгері. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəнін оқу негізінде магистрант 
меңгеруі керек: қазіргі қазақ, орыс жəне шет ел əдебиеттеріне қатысты 
əдебиеттану ғылымы жинақталған жүйелі білім беру, шешімі күрделі 
əдебиеттің теориясы мен тарихына жəне сынына қатысты əдебиеттанудың 
өзекті мəселелерін, əдебиеттану ғылымының қазіргі даму барысын, əдеби 
шығармаларды толық түсіну жəне қабылдау үшін қазіргі ғылыми 
əдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды,  талдау əдісі, салыстырмалы-
типологиялық əдіснамалық, жүйелеу əдісі, кешенді əдіс секілді ғылыми 
əдістерді меңгерген жөн. 

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəні əдебиеттанудың бүгінгі 
келелі мəселелерін, соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, 
зерттеу мақалалармен таныстыруды, мəнді, маңызды еңбектерді бүгінгі 
əдебиеттанудың бағытын аңғартатын пікірлермен, негізгі идея, басты 
ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда тұрған өзекті мəселелерді, 
айқындап зерттеудің жаңа əдістемелері əдіс-тəсілдерін үйретуді мақсат етеді. 
Сонымен қатар, магистрлерді əдебиеттану ғылымының осындай өзекті 
мəселелерін жан-жақты хабардар етіп қана қоймай, қиын да күрделі 
мəселелер турулы өз беттерінше ой қорытып, ізденуге бағыт-бағдар береді. 
Пəнді оқу барысында алған білімін қолдану жолдары: Аталған курсты 

оқу барысында алған білім нəтижелерін магистрант магистрлік диссертация 
жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда жəне 
əдебиеттану саласында кəсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  
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Пререквизиттер тізімі 
 № Пəн атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)  

 
1 Əдебиеттануға кіріспе 
2 Əдебиет тарихы 
3 Əдебиет теориясы 
4 Əлем əдебиеті 
5 Қазіргі əдеби процесс 

 
Постреквизиттер тізімі 

№ Пəн атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)  
 

1 Көркем əдебиет психологизмі  
2 Көркем мəтінді əдеби редакциялау 
3 Қазіргі салыстырмалы əдебиеттанудың мəселелері 
4 Əдеби даму заңдылықтары 

 
Пəннің тақырыптық жоспары  

 
№ 
п/п 

Тақырып 

1. Əдебиеттану ғылымы жəне оның басқа ғылым салаларымен 
байланысы 

2. Қазіргі əдебиеттанудың жаңа парадигмалары 
3. Қазіргі əдебиеттанудың əдіснамалық мəселелері 
4. Əдебиеттанудағы мектептер мен жаңа бағыттар 
5. Əдебиеттегі эстетикалық пайымдаулар 
6. Мəтін теориясы мен поэтикасы. Мəтінтану мəселелері 
7 Əдеби когнитология 
8. Көркем антропология 
9. Əдеби герменевтика. Рецептивті эстетика 
10. Əдебиеттегі авторлық мəселесі 
11. Қазіргі əдебиеттегі ұлттық таным 
12. Мифопоэтика жəне археопоэтика 
13. Көркем туындының шығармашылық тарихы 
14. Əдеби процесс, əдеби бағыт, ағымдар 
15. Əдебиеттегі дəстүр жəне жаңашылдық 

 
Пəннің мазмұны 

 
1 Əдебиеттану ғылымы жəне оның басқа ғылым салаларымен 

байланысы. Əдеби дамудың заңдылықтары. 
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Əдебиеттану ғылымы, мақсат-міндеттері, салалары. Бүгінгі қазақ 
əдебиеттану ғылымы: жетістіктері мен проблемалары. Өнерге жаңаша 
көзқарас. Əдебиеттану ғылымының зерттеу, қарастыру нысанына, мақсат-
міндеттеріне орай оның эстетика, тарих, филология, тіл, мəдениеттану, т.б. 
ғылымдармен байланысы. Өмір болмысы, қоғамдық шындықты танудың екі 
жолы: ғылыми таным жəне көркем таным ерекшеліктері. Əдебиеттанудың 
гуманитарлық жəне əлеуметтік ғылымдармен байланысы. 

Əдебиет жəне фольклор. Əдебиеттің пайда болуы. Əдеби дамудың 
тарихи кезеңдері, мəдени-тарихи дəуірлері. Əдеби бірлесіп əрекет ету, 
дəстүрлер жəне жаңашылдық. Əдебиеттегі нақтылы-тарихи жəне 
салыстырмалы-типологиялықты үйрену. Мəдени-тарихи дəуірлер жəне 
ондағы көркемдік ойлаудың үстем болуы. Əдебиеттің даму кезеңдері. 

2. Қазіргі əдебиеттанудың жаңа парадигмалары 
Əдебиеттану ғылымының бүгінгі таңдағы жаңа мəселелері. Теориялық 

əдебиеттанудың дəстүрлі əлеуметтік-тарихи парадигмасы. Теориялық 
əдебиеттанудың инновациялық, компаративтік, гендерлік, баяндау, 
дискурсивтік, постмодернистік, герменевтикалық, психопоэтикалық 
парадигмалары.  Қазақ əдебиетіндегі ақтаңдақ кезең келбеті жəне оның 
қазіргі тұрғыдан зерттелу сипаты. Алаш əдебиеті. Еліміз тəуелсіздік алғаннан 
кейінгі кезеңдегі көркемдік əдіс мəселесінің қайта қаралуы. Қазіргі 
əдебиеттанудың міндеттері мен мақсаттары.  

ХХ-ХХІ ғасырлардағы əдебиеттану ғылымының даму тенденциялары. 
Тарихи  поэтика  мен  салыстырмалы-тарихи  əдебиеттанудың əдістемелері. 
Компаративистік мектеп. Салыстырмалы-салғастырмалы əдістің 
əдебиеттануға енгізілуі. Салыстырмалы əдебиеттану теориясының міндеттері 
(А.Веселовский, Ф.Ноэль, Ж.Ампер, К.Пишуа, А.Руссо). Дюрюшин 
концепциясы бойынша əдебиетті салыстырмалы түрде зерттеудің мақсаты 
мен міндеті. Жирмунский мен Конрад еңбектеріндегі Батыс пен Шығыс 
байланыстары. 

3. Қазіргі əдебиеттанудың əдіснамалық мəселелері.  
Əдеби үдерісті зерттеудің тəсілдері. Əлем əдебиеті тарихында 

қалыптасқан əдебиетті зерттеудің принциптері. Əдебиеттанудағы əдістердің 
тарихи дамуы. Əдебиеттанушылық  теориялар, əдістер, бағыттар. 

Қазіргі ғылыми-зерттеу методологиясы туралы əдебиеттегі жаңа бағыт, 
соңғы сарындар, ұлттық рухтың қазақ əдебиетінде жаңаша көріну сипаттары. 
Көркем əдебиет жəне цензура. Сөз бостандығының көркем 
шығармашылықтағы көріністері. Қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің 
жеке адам мен қоғамдық санаға ықпал-əсері. Технократтық индустрия 
негізінде жоғары дамыған елдердің мəдениеті мен өнеріндегі, əдебиетіндегі 
интеграциялық процестердің көрінісі жəне оған қарсы интеллектуалдық 
ағымдар күресі. Əлемдік əдебиеттану саласындағы ғылыми ізденістердің 
мəні мен маңызы, беті мен бағыттары. Отаршылдық кезең мен кеңес 
дəуіріндегі тоталитарлық жүйенің көркем əдебиетте реалистік тұрғыда 
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бейнеленуі. Дəстүрлі, классикалық, эстетикалық көзқарастар сипатындағы 
əлемдік өзгерістер. 

4. Əдебиеттанудағы мектептер мен жаңа бағыттар 
ХХ ғасырдағы əлем əдебиеттануындағы мектептер. Мəдени-

психологиялық мектеп. Кембридждік мектеп.  Р.Френк, А.Айвор, 
У.Эмпсоннның зерттеу еңбектеріндегі мəдени-психологиялық бағыттың 
қағидаттары. Психоаналитикалық мектеп. З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан 
еңбектеріндегі шығарманы психоаналитикалық талдау үлгілері. 
Психоаналитикалық зерттеулердегі автор образы. Тарихи-əлеуметтік  
бағыттағы  мектептердің  əлеуметтік  концепциялары. Философиялық-
эстетикалық əдебиеттану. Ноосфергенез жəне адамның ғылыми-гуманистік 
дамуы. Бахтин поэтикасының принциптері. Формальды,  құрылымдық- 
семиотикалық  мектептер  əдістемесі. Мəдени-тарихи  дəстүрлер  мектебі. 
Герменевтикалық  дəстүр  мектебі. Мəтінтану  мектебі. Əдебиеттанудағы  
феминистік  бағыт. Қазіргі батысеуропалық феминистік таным. Мəдениетті 
ерлер құндылығы жүйесіне бағыттау. Дəстүрлі көзқарастарды феминистік 
жүйеде қайта қарау. Əйелдер əдебиетінің пайда болуының тарихы жəне əйел 
образының ойлауының дербестігін сақтау, əйелдер бастамасының ерекшелігі 
мен игілігі. 

Структурализм  жəне  постструктурализм. Əдеби структурализмнің 
алғашқы ғылыми идеялары. В.Матезиус, Я.Мухаржовский, Р.Якобсон 
еңбектеріндегі структуралисттік бағыттың көзқарастары. Р.Барт, А.Греймас, 
Ж.Жаннет еңбектері. 

5. Əдебиеттегі эстетикалық пайымдаулар 
Қазақ əдебиетіндегі эстетика мəселесінің зерттелу деңгейі. Ұлттық 

эстетиканың кенжелеп даму себептері. А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, 
М.Жұмабаевтардың əдеби-эстетикалық көзқарастары. Əдебиеттің тəрбиелік 
қызметін арттыру жолдары. Модернистік өнердің мақсат-міндеті. Негізінен 
реализмге, өмір-болмысты нақтылы танытуға қарсылығы. Кеңестік əдебиет 
теориясы мен эстетикасында модернистік өнер түрлерінің айыпталуы, оның 
себептері. XX ғасыр басындағы модернистік бағыт-ағымдар ерекшелігі. 
Модернистік өнер аясындағы ағым-бағыттардың композициясы құруда, 
сюжет дамытуда, адамның ішкі сырына бойлау жəне танытудағы кейбір 
амал-тəсілдерінің озықтығы, пайдалылығы. 

XX ғасырдағы жəне қазіргі қазақ əдебиетіндегі кейбір туындыларда 
модернистік ағымдарға тəн суреттеу тəсілдерінің қолданылуы 
(экзистенциализм өнеріне тəн жатсыну, жалғыздық мəселесі; сондай-ақ 
психологиялық талдау, «сана ағымы» т.б.көріністері.).   

6. Мəтін теориясы мен поэтикасы. Мəтінтану мəселелері 
Мəтін жəне болмыс, мəтін жəне автор, мəтін жəне мəнмəтін, оқырман 

жəне мəтін арасындағы поэтикалық байланыс түрлері мен деңгейлері. 
Көркем мəтіндегі тілдік құбылыстардың поэтикалық қызметі. Көркем мəтінді 
зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары. Мəтін жайлы көзқарастар 
тарихы. Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі. 
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«Əдеби мəтіндегі автор» ұғымы. Авторлық баян жəне көркем əлем. Көркем 
мəтіннің поэтикалық сипаты. Əдебиеттанулық  интерпретацияның  теориясы  
мен практикасы. Мəтінді  мақсатты  түрде  жазу  жəне  сақтау. Г. Пауль  мен  
В. Перетцтің  филологиялық  мектебі, мəтінтанудың  тууы.  

Мəтін ұғымының əр алуан мағыналары.Лингвистика мен əдебиеттану 
аяларындағы мəтін туралы түсініктер.Текстология ғылымы. Мəтінді 
семиотикалық жəне мəдениеттану тұрғысынан бағалау.Сөзсіз мəтіндер. 
Мəтін-толғамдар. М.Бахтин жəне Ю.Лотман пікірлері. Мəтіндегі диалогтық 
қатынас. Мəтіннің мəдени əрі қарым-қатынас субъектісі ретіндегі маңызы. 
Мəтін шексіздігі (Ж.Деррида, Р.Барт) жайлы постмодернистік тұжырым.  

Мəтінтану – əдебиеттану ғылымының жанама бір саласы екендігі, оның 
міндет-мақсаты. Орыс жəне қазақ əдебиеттану ғылымдарындағы 
мəтінтанушылық зерттеулер жайы. Бұл саланың қазақ тіл білімі ғылымында 
білім дамуы. Орыс ғылымында мəтінтанудың іргелі ғылыми сала (акад. 
Д.С.Лихачев т.б. еңбектері болып) екендігі. Бізде кенжелеп қалғандығы. 
Махамбет, Абай т.б. қаламгер туындыларының мəтіндеріне қатысты 
пікірталастары. Мəтінтанушы мамандар даярлау қажеттілігі. Мəтіндік 
зерттеу, талдаулар жүргізудің ерекшелігі мен қиындықтары.  

7. Əдеби когнитология 
Когнитивті əдебиеттану генезисі. Когнитивтік əдебиеттанудың базалық 

ұғымдары. Мəнмітіннің когнитивтік жүйесі. Көркем концепт 
əдебиеттанушылық категория ретінде. Ұжымдық сана бірліктері. 
Универсалиилер, стереотиптер метакатегория ретінде. Тұлғаның когнитивтік 
стилі. Мағына когнициясы. Когнитивтік стратегиялар жəне идеостиль. 
Əлемнің тілдік бейнесі. Көркем əлем концептосферасы. Мəтіндегі ақпаратты 
өңдеу. Дж. Лакоффа, М. Джонсон еңбектеріндегі когнитивтік риторика, М. 
Тёрнер еңбегіндегі когнитивтік метафора, П. Стоквелл, Р. Цур еңбектеріндегі 
когнитивтік поэтика мəселелері. Əдеби шығарманы когнитивті-
концептуалды тұрғыдан талдау. Автор образы. Əдебиет əлемнің тілдік 
бейнесінің эстетикалық көрінісі ретінде 

8. Көркем антропология 
Көркем антропология: қазіргі əдебиеттану дискурсы. Көркем 

антропология пəні, зерттеу нысаны, басқа пəндермен байланысы. 
Антропологиялық теориялар негізі. Қазіргі гуманитарлық білімнің 
антропологиялық əдісі. Адам мəселесін шешуде көркемдік дамудың өзгеруі. 
Əдеби антропологиядағы жаңа ғылыми əдістер. Əдеби жəне көркем 
антропологияның ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Авторлық 
тұғырнама. Қазақ прозасы жəне көркем антропология. 

Пəлсапалық антропологиядағы адам болмысының негіздері, 
инварианттары мен универсалиялар. Антропологиялық бағыт бастауындағы 
еңбектер. М.Шелер, А.Гелен, Г.Плеснер еңбектеріндегі субстанция. 
Антропологиядағы маргиналдық сана, бейсаналық көріністер, санасыздық 
сəттері, елестік əлем, тəн тəжірибесі секілді мəселелер. Авторлардың көркем 
антропологиясы. Антропологиялық əдістегі биологиялық тұрғыдан бағалау. 
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Персонализм мен экзистенциализм, психоанализ бен неофрейдизм, 
феноменология жəне структурализмнің кейбір теорияларының 
антропологисттік идеялармен қабысуы.  

9. Əдеби герменевтика. Рецептивті эстетика. 
Герменевтикалық бағыттың бастауы. Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, В.Изер, Г.Яусс еңбектеріндегі герменевтикалық зерттеудің 
ерекшелігі. Герменевтикадағы «шығарма – оқырман – дəстүр» жүйесі. 
Рецептивтік теория. Рецептивтік теория қағидаттары. «Шығарма – оқырман» 
жүйесі. Богин, Арнольд, Залевская, В.Я.Задорнова, И.Гюббенет, Л.В.Чернец 
секілді ғалымдар еңбектеріндегі. Эксплициттік жəне имплициттік оқырман. 
«Алдын-ала ұғыну» түсінігі. Əдеби шығарманы түсінудің логикалық 
сатылары. Көркем шығарманы талдау жəне қабылдау мəселелері. 
Əдебиеттегі диахрондық жəне синхрондық талдау əдістемелерінің жемісі. 
Рецептивті эстетика теориясы. Əдебиеттегі герменевтика жəне эстетика 
тəжірибесі. Əдебиеттанудағы формалистік концепциялар. Объективті-
аналитикалық талдау  жəне субъективті қабылдау қатынастары. 
Шығармашылық процесс жəне оны қабылдау жолдары. 

Аристотель, Пифагор, Платон, Аквинский, Кант еңбектеріндегі катарсис 
туралы ой-тұжырымдар. Көркем шығарма жазу мен қабылдауындағы сезім 
мен қиял қызметі. Автордың ойлау, ой қорыту процессіндегі диалектикалық 
шешім. Катарсис мақсаты – эстетикалық əсер. Шығарманың сезімталдық 
аясы оқырман қабылдауында туғызатын тілектестік сезімдердің табиғаты 
жəне оны пайдалану. Сезімталдық жұмбақтарын жанды бейнеге көшіру 
мəселелері. 

Герменевтика – гуманитарлық ғылымдардың метеодологиялық негізі. 
Түсіну ұғымы. Сөз, өнер сөзі. Түсінудің кісіаралық сипаты. Интуитивті тану 
жəне интерпретация. Түсінудің шарттылығы. Интерпретацияның (зерделеу) 
таңдамалы жəне шығармашылық қуаты. 

Шынайы оқырман. Əдебиетті тарихи-функционалды тұрғыдан үйрену. 
Əдеби сын. Көпшілік-бұқаралық оқырман. Əдеби иерархия жəне репутация. 
Əдеби классика. Бұқаралық əдебиет. Беллетристика. Əдеби репутацияның 
тербелісі. Беймəлім жəне ұмытылған авторлар. Өнердің элитарлы жəне 
элитарлы емес концепциясы. 

10. Əдебиеттегі авторлық мəселесі 
Өнердегі авторлық мəселесі. Əдебиет, өнер тарихында түрлі себептер 

мен кейбір туындылар авторларының аталмауы немесе басқа біреудің атымен 
таралуы, жариялану фактілері. Мұндай фактілердің əн саласында (нақты 
авторы бар туындының халық əні аталуы), əдебиетте орын алуы, оның түрлі 
себептері. 

Авторлық мəселесін анықтаудың жолдары мен əдістері. Төл əдебиет 
тарихында кеңестік дəуірде М.Дулатов өлеңінің Ы.Алтынсаринге, 
А.Байтұрсынов аудармасының Асан қайғыға делінуі осылай жарияланып, 
насихатталып келуі, т.б. 
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11. Қазіргі əдебиеттегі ұлттық таным. Əдебиеттің ұлттық сипаты  
Əдебиет жəне ұлттық дүниетаным. Ұлттық дүниетаным негіздері – оны 

түсінудің, талдаудың, қолданудың қажеттілігі, түрлі əдіс-тəсілдері. Қазақ 
əдебиетінің ұлттық танымға əсері, оның даму ерекшелігі. Таным. Ұлттық 
жəне ғылыми таным. Ұлттық таным жəне дəстүрлі ментальдық. 
Этнодеформация – ұлттық сана мəселелері. Қазақ əдебиетіндегі даналық 
үрдіс. Қазіргі қазақ прозасындағы ұлттық мұрат. Əдебиеттегі ұлт тарихы 
(І.Есенберлин, С.Сматов, Ə.Нұрпейісов, М.Мағауин, Қ.Жұмаділов) 
романдарындағы тарихи тақырып. Жазушылар шығармаларындағы қазақ 
ұлтының мінез, болмысының суреттелуі. 

Автордың санасы мен ой-пікірлері. Қаламгер шығармашылығы жəне 
ұлттық мəдениет. Ұлттық əдебиеттердің ерекшелігі жəне əлем əдеби 
үдерісінің заңдылықтары. Əдеби байланыстар. Көркем шығармаларды аудару 
мəселесі. 

12. Мифопоэтика жəне археопоэтика.  
Миф, мифология – адамзат көркемдік ойлау дүниетанымының негізі. 

Мифтік, фольклорлық сана мен дəстүр. Мифтің идеяны ашудағы қызметі. 
Мифтік құбылушылық. Құбылушылықтың түрлері мен жолдары. ХХ ғасырда 
қазақ əдебиетіндегі фольклорлық сарындардың игерілуі. Миф поэтикасы. 
Қазақ поэзиясындағы мифтік – поэтикалық бейнелер. Қазақ əдебиетіндегі 
жанр синкреттілігі мəселесі 

Мифологиялық мектеп – əдебиеттану мен фольклористиканың бағыты. 
Мифологиялық мектептің философиялық негізі. Мифологиялық мектептің 
өкілдері. Қазіргі филология ғылымындағы неомифологиялық бағыты. 

13. Көркем туындының шығармашылық тарихы 
Шығармашылық процесс – жазушы лабороториясы – шығармашылық 

психологиясы мəселелері. Бұл мəселені қарастырудың бір өнімді жолы – 
көркем туындының шығармашылық жазылу тарихын зерттеу, қарастыру. 
Мəселенің орыс жəне қазақ əдебиеттану ғылымдарының жай-күйі, төл 
ғылымымызда кенжелеп келе жатқандығы, одан жуандайтын проблемалар. 

Шығармашылық тарихты зерттеудің жолдары мен əдістері, мұндай 
зертттеудің маңыздылығы мен қажеттілігі. Жазушылық еңбек құпияларын 
ашуға қаламгердің өмір шындығын өнер шындығына айналдыру барысында 
сан-сала ізденістерін шеберлігін тануға, т.б. мүмкіндік беретіндігі. Қазақ 
əдебиетінде шығармашылық тарихы зерттелген туындылар (М.Əуезов, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, т.б.) тағылымы. 

14. Əдеби процесс, əдеби бағыт, ағымдар 
Əдеби процесс – əдеби даму. Əдеби процестің, əдеби дамудың 

толыққандылығының көрінісі əдеби бағыт, адамдардың молдығы екендігі. 
Əдеби бағыт, əдеби ағымдар жайлы пікірталастары. Қазақ əдебиеті 
тарихындағы əдеби бағыттар мен ағымдар, олардың арақатынасы. Зар заман 
ағымы т.б. Əрбір əдеби бағыттың, əдеби ағымның өзіндік бағдарламасы, 
өзіндік өмір шындығын тану, бағалау, суреттеу ұстанымдары болатындығы.  
Абай шығармашылығы арқылы қалыптасқан əдеби бағыт, оның 
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бағдарламасы. Қазақ əдебиетіндегі діни ағартушылық, ағартушылық 
ағымдар. XX ғасрдағы кеңестік əдебиет.  

Ағым мен бағытта шындықты бейнелеудің əдісі, бағалау, талдау 
принциптері бойынша құру. Əдебиеттегі негізгі бағыттар. Əдебиеттегі негізгі 
бағыттар мен ағымдар. Қазақ əдебиетіндегі постмодернистік өнердің кейбір 
көріністері. Əдеби бағыт, ағымдар проблемасының төл əдебиеттану 
ғылымында жетімсіз қарастырылуы. Модернизм, постмодернизм əдеби бағыт 
жəне көркемдік жүйе ретінде. 

15. Əдебиеттегі дəстүр жəне жаңашылдық 
Дəстүр мен жаңашылдық. Дəстүр мен жаңашылдықтың ажырамас 

бірлігі. Дəстүр жалғастығы – аралық буын. Жаңашылдық – талант пен 
шеберліктің жемісі. Миф, аңыз, ертегі жанрлардағы дəстүрдің жазба 
əдебиеттегі шағын эпикалық жанрлардан жалғастық табу мəселесі.Автор 
мəселесіне байланысты ауыз əдебиеті мен ақындар поэзиясы,кəсіби 
əдебиеттің айырмашылығы. Фольклорды тудырған орта мен қазіргі жағдай. 
Дəстүрге айналған жаңалық жəне дəстүрлі бұзған жаңалық қатынастары. 
Таланттың қалыптасуына қажетті өмірлік шығармашылық факторлар. 
Жазушыны өмірді поэтикалық тұрғыдан көре білу ерекшелігі.  

Қазіргі кезеңдегі əдебиеттану мəселесі. Жазушының өмір құбылыстарын 
жинақтап бейнелеуі, көркемдік шеберліктің үлкен үлесі екендігі. Прототип 
пен қиялдау элементтерінің маңызы туралы.  

 
Семинар сабақтардың тақырыптары: 

1. Қазіргі өмірдегі əдебиеттанудың ролі.  
2. Қазіргі əдебиеттанудың даму тенденциялары. 
3. Əдебиеттанудағы жаңа бағыттар пəнінің мақсат-міндеттері 
4. Қазақ əдебиетіндегі салыстырмалы тарихи талдау жасау 
5. Əдебиеттанудағы əдістемелік принциптер 
6. Əдеби когнитологиялық талдау амалдары 
7. Əдеби мəтінді талдаудың антропологиялық негіздері 
8. Мəтінді психопоэтикалық талдау мен талқылаудың əдістері 
9. Көркем шығарманы тарихи-əлеуметтік əдебиеттану тұрғысынан бағалау 
амалдары 
10. Қоғамдық даму жəне ғылыми прогресс. 
11. Өмір-болмысты, қоғам шындықты тану жылдары. 
12. Еуропа əдебиеттануындағы əдеби-ғылыми мектептер. 
13. Орыс академиялық əдебиеттану ғылымы арасындағы мектептер, олардың 
əдебиетті зерттеуде ұстанған əдістері мен прициптері. 
14. XX ғ. 20-30 жылдарындағы формалистік жəне социологиялық мектептері, 
өкілдері. 
15. Кеңестік əдебиеттану ғылымы ұстанған əдістер мен ұстанымдар. 
Жетістік-кемшіліктері. 

 
Өз бетімен орындалатын жұмыстар тақырыбы 
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1. Қазіргі əдебиеттану ғылымында қолданылатын негізгі ұстанымдар мен 
əдіс-тəсілдер 
2. Көркем шығарманы талдау негізгі əдістері. 
3. Қазіргі əдебиеттегі  жанр типологиясы. 
4. Əдеби компаративистиканың міндеттері. 
5. Көркем шығармадағы миф поэтикасы жəне архетиптердің ролі. 
6. ХХ ғасырдағы қазақ жəне орыс əдебиеттіндегі модернистік ағымдар. 
7. Тұлға концепциясы. 
8. Герменевтика жəне коммуникативтік поэтикасы. 
9. Əдеби иерархиялар. Қазіргі өмірдегі классикалық жəне көпшілік 
əдебиетінің ролі.  
10. Автор жəне оқырман. Əдеби шығарманың тағдыры.  
11. Модернизм жəне реализм. 
12. Қазіргі Қазақстан əдебиетіндегі негізгі бағыттары мен ағымдары. 
 

Магистранттың оқытушымен бірлесіп атқаратын өздік 
жұмыстарының (МОӨЖ) үлгі тақырыптары: 

1 Қоғамдық даму жəне ғылыми прогресс. 
2 Өмір-болмысты, қоғам шындықты тану жылдары. 
3 Еуропа əдебиеттануындағы əдеби-ғылыми мектептер. 
4 Орыс академиялық əдебиеттану ғылымы арасындағы мектептер, олардың 
əдебиетті зерттеуде ұстанған əдістері мен прициптері. 
5 XX ғ. 20-30 жылдарындағы формалистік жəне социологиялық мектептері, 
өкілдері. 
6 Кеңестік əдебиеттану ғылымы ұстанған əдістер мен ұстанымдар. 
Жетістік-кемшіліктері. 
7 Қазіргі əдебиеттану ғылымында қолданылатын негізгі ұстанымдар мен 
əдіс-тəсілдер. 
8 Тарихилық принципі, мəні. 
9 Герменевтикалық талдау əдісі. 
10 А.Н. Богданов пен Л.Г.Юдкевичтің «Методика литературоведческого 
анализа» (1969) еңбегінің маңызы.  
11 Н.Ф.Бельчиковтың  «Пути и навыки литературоведческого труда» 
(Москва. 1965 ) еңбегі. 
12 Зерттеу жұмысының тақырыбының  өзектілігі мен ғылыми жаңалығын 
дəйектеу. Тақырып талдау. Жоспар құру мəселелері. 
13 Сын-зерттеу еңбектермен библиографиялық көрсеткіштермен  жұмыс 
істеу. 
14 Əдебиеттану мəселелерін тарихи-диалектикалық методология негізінде 
зерттеу тəсілдері 
15 Əдебиеттегі диахрондық жəне синхрондық талдау əдістемелері 
16 Əдебиеттанудағы көзқарастар мен тұжырымдар.  
17 Əдебиет тарихының зерттелуі.  
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18 Қазақ əдебиеті тарихына қатысты пікір-тұжырымдар жəне жаңаша 
көзқарастар.  
19 Əдеби сын мəселесі. Сын жанрлары.  
20 Салыстырмалы əдебиеттану принциптері.  
 

Магистранттың өздік жұмыстарының (МӨЖ) үлгі тақырыптары: 
1 Əдебиеттанудағы жаңа бағыттар пəнінің мақсат-міндеттері 
2 Қазақ əдебиетіндегі салыстырмалы тарихи талдау жасау 
3 Əдебиеттанудағы əдістемелік принциптер 
4 Əдебиеттанудағы əлеуметтік концепциялар 
5 Əлем  əдебиеті туындыларына феминистік  талдау    
6 Формальды,  құрылымдық – семиотикалық  мектептер  əдістемесі 
7 А.Веселовскийдің  тарихи-салыстырма лы  мектебі 
8 Салыстырмалы əдебиеттану əдебиет туралы ғылымдағы жаңа бағыт 
9 Мəдени – тарихи  дəстүрлер  мектебі 
10 М. Бахтин,  Аверинцев, Виноградов, Манн мектебінің ерекшеліктері 
11 «Ж.Аймауытов романдарындағы əлеуметтік мазмұн 
12 Мəтінтану  мектебі 
13 Герменевтикалық  дəстүр  мектебі. 
14 Структурализм  жəне  постструктурализм 
15 Əдебиеттанудағы  феминистік  бағыт 
16 ХХ ғасырдағы əлем əдебиеттануындағы бағыттардың даму тарихы  
17 Мəтін теориясын зерттеуші ғалымдар еңбектері 
18 Психоаналитикалық бағыттың даму кезеңдері, өзіндік ерекшелігі.  
19 Структуралисттік жəне постструктуралисттік бағыттың əдебиеттану 
ғылымында тұрақталуы, негізгі ұғым-түсініктері.  
20 Конструктивизм жəне деконструктивизм бағыттың теориясы, өкілдері, 
өзіндік ұғым-түсінігі.   
 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі 
 

Негізгі əдебиеттер: 
1. Негимов, С.Əдебиет  əлемі / С. Негимов.- Алматы: Ана тілі, 2008 
2. Нұрғалиев Р. Талант қырлары. Қазақ əдебиеті, 9 қыркүйек, 2009. 
3. Смағұлов Ж. Қазақ əдебиеттану ғылымының тарихы. - Алматы : Қазақ 
университеті, 2010 
4. Келімбетов Н. Ежелгі дəуір əдебиеті2005 
5. Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазуы2008 
6. Қалижан У. Қазақ əдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 1998 
7. Мəдібаева Қ. ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиеті. 2001 
8. Омаров Б. Зар заман поэзиясы. Генезис, типология, поэтика. 2003 
9. Шəріп А. Қазақ поэзиясы жəне ұлттық идея. 2003 
10. Абдрахманова Т. Қасым Аманжоловтың поэтикасы. Монография. –
Алматы: ғылым, 1976. 
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11. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. –Алматы: ғылым, 1975. 
12. Ахметов З. Поэтика эпопеи Путь Абая в свете истории ее создания. –
Алматы: Наука, 1981. 
15. Ахметов К. Əдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 
2004 
16. Байтұрсынов А Ақ жол. / құр. Р. Нұрғалиев. – Алматы; Жалын; 1991 
17. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. –Алматы: Жазушы, 
1973. 
18. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. –Алматы: ғылым, 1979. 
19. Есембеков Т. Драматизм и казахская проза. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1997.  
20. Елеукенов Ш. Əдебиет жəне ұлт тағдыры. – Алматы, 1998. 
21. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы; қазақ Университеті, 1992 
22. Майтанов Б. Қазақ романы жəне психологиялық талдау. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1996. 
23. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 
24. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в 
литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 
25. Мақпырұлы С. Адамтану өнері. –Алматы, 2006. 

 
Қосымша əдебиеттер: 

1. Аймауытов Ж. Психология. – Алматы, 1995. 
2. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы, 2005.  
3. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы, 1979. 
4. Борев Ю. Эстетика. – М., 2006. 
5. Дəдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 
6. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 
литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 
7. Есин А. Психологизм русской классической литературы. – М., 1988. 
8. Жаксылыков А. Образы, мотивы и идеи с религиозной содержательностью 
в казахской литературе. Типология. Эстетика. Генезис. – Алматы: Қазақ 
университеті, 1995. 
9. Жетписбаева Б. Символ в движении литературы. – Алматы., 1999. 
10. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – М., 1977. 
11. Классицизм и модернизм. – Тарту, 1997. 
12. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. 
13. Нұрғалиев Р. Поэтика драмы. – Алматы, 1976. 
14. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 2006.  
15. Пірəлиева Г. Ішкі монолог. – Алматы, 1993. 
16. Савельева В. Художественный текст и художественный мир. – Алматы: 
Дайк-Пресс, 1996. 
17. Савельева В.В. Художественная антропология и творчество писателя. – 
У-Каменогорск-Алматы, 2007. 
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18. Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере 
литературоведения. –Москва. 2010. 
19. Подорога В.  Феномология тела. Введение в философскую антропологию 
– Москва, 1995.  
20. Бахтин М.М. Вопросы литературы эстетики. Исследования разных лет. – 
Москва., 1975. 
 
 
 
 
 
Құрастырғандар: 
Таңжарықова Алуа Василийқызы – филология ғылымдарының докторы, аға 
оқытушы 
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1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша 
Оқу-əдістемелік бірлестігінде  ДАЙЫНДАЛҒАН  жəне ҰСЫНЫЛҒАН 
 
 
 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН 
жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН   
 
 
3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
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Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» 
тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға 
болмайды. 
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Түсінік хат 
 

«Педагогиканың философия жəне əдіснамасы» пəні педагогикалық 
мамандықтар бойынша PhD докторларын дайындау бағдарламасындағы 
базалық пəн болып табылады. . «Педагогиканың философия жəне 
əдіснамасы» пəнін меңгеру үшін докторанттар магистратура деңгейіндегі 
«Ғылыми зерттеулердің əдіснамасы мен əдістері», бакалавриат деңгейіндегі 
«Ғылыми педагогикалық зерттеулердің негіздері» жəне «Педагогика», 
«Психология»  алған білім, білік, дағдыларын пайдаланады.  

 «Педагогиканың философиясы мен əдіснамасы» пəнінің мақсаты 
докторанттарды ғылыми жəне практикалық зерттеу қызметінде əдіснамалық 
білімдер, біліктерімен қаруландыру болып табылады.      

Курстың негізгі міндеттері: 
- докторанттарды ғылым мен білім философиясының заманауи мəселеріне 
бағыттау; 
- қазіргі қоғамдағы білімнің əлеуметтік қызметін айқындау; 
-докторантардың зерттеу үрдісінде талдау мен өзіндік талдау пайдалануға 
дайындау. 

«Педагогиканың философиясы мен əдіснамасы» пəнін оқу нəтижесінде 
докторант білуі керек: 
- ғылыми танымның əдіснамасын;     
- «педагогика философиясы», «педагогика əдіснамасы» түсініктерінің мəнін, 
қызметін;    
− ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы мен дамуының 
негізгі кезеңдері туралы;  
− ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктерін; 
− ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормаларын; 
- жаһандану мен интернацияландыру жағдайында отандық ғылымның 
дамуының заманауи  беталыстары мен заңдылықтарын;  
- белгілі бір саладағы əлемдік жəне қазақстандық ғылымның жетістіктерін; 
- ғылым мен білімнің əлеуметтік жауапкершілігін (сезінуі жəне 
қабылдауы); 
 жасай алулары керек: 
- ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыруды, жоспарлауды жəне іске 
асыруды; 
- ғылыми зерттеулер үдерістерін жоспарлау, үйлестіру, іске асыру; 
- зерттеу саласындағы əртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, 
бағалауды, салыстыруды жəне қорытынды жасауды;   
- əртүрлі деректерден алынған ақпараттарды талдауды жəне өңдеуді;  
- зерттеудің заманауи əдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды;  
- өзінің кəсіби дамуын жоспарлауды жəне болжауды.  

Пəннің пререквезиттері: 
1.Білім беру философиясы 
2.Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогиканың əдіснамалық негіздері 
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3.Педагогикалық психология. Білім беру қызметінің психологиясы 
 

Пəннің постреквезиттері: 
1.Жоғары мектеп педагогикасы. Жоғары мектеп психологиясы 
2. Қарым-қатынас мəдениеті жəне педагогикалық этика 
3. Құзыреттілік педагогикасы 
 

Пəннің тақырыптық жоспары 
1-тақырып. «Педагогиканың философиясы жəне əдіснамасы» курсының 
мақсаты,  пəні жəне міндеттері  
2- тақырып. Ғылым - ерекше əрекет түрі ретінде. 
3 – тақырып. Философия - əдіснамалық білімдердің жоғары деңгейі  
4 – тақырып. Педагогика философиясы 
5 –тақырып.  Əдіснама  – ғылымды тану туралы ғылым 
6 – тақырып. Əдіснаманың деңгейлері жəне олардың жалпы сипаттамасы  
7- тақырып. Педагогика – білім туралы ғылым  
8 – тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары мен 
ұстанымдары 
9- тақырып. Педагогикалық зерттеулердің логикасы 
10 – тақырып. Педагогикалық зерттеулердің ғылыми аппаратының 
құрамалары 
11 – тақырып. Болжам – зерттеудің ғылыми аппаратының компоненті  
12 – тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістері 
13 – тақырып. Зерттеудің ғылыми нəтижелері  
14 – тақырып. Диссертацияны қорғауға дайындау процедурасы  
15 – тақырып. Педагог – зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті 
 

Пəннің мазмұны 
 

1-тақырып. «Педагогиканың философиясы жəне əдіснамасы» 
пəнінің мақсаты 

Кіріспе. «Педагогиканың философиясы жəне əдіснамасы» курсының 
пəні жəне міндеттері. Пəннің негізгі категориялары. Қазіргі замандағы 
педагогикалық білімнің ролінің артуы.  

 2- тақырып. Ғылым ерекше əрекет түрі ретінде. 
Ғылым философиясы жəне əдіснамасы. Таным ерекше əрекет түрі 

ретінде. Ғылым əрекет ретінде. Ғылыми таным деңгейлері, формалары, 
əдістері. ғылыми рационалдық түрлері. Т.Кун ғылымның  парадигмалық  
дамуы жайында, «ғылыми қауымдастық» түсінігі. Əлеуметтік жəне 
гуманитарлық ғылымдар, оларды  классификациялау амалдары. 

3 – тақырып. Философия əдіснамалық білімдердің жоғары деңгейі 
Педагогиканың философиялық негіздері. Педагогика əдіснамасы ретінде 

қолданылатын философиялық ілімдер: экзистенциализм, неотомизм, 
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позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектикалық материализм т.б. 
Философияның педагогика əдіснамасын дамыту əлеуеті. 

4 – тақырып. Педагогика философиясы 
Педагогика жəне білім философиясы. Білім онтологиясы. «Білім» 

ұғымының үш мағынасы. Білім берудің дəстүрлі жəне балама жүйелері. Білім 
логикасының жалпы сипаттамасы.  Білім аксиологиясы.  Білімдегі 
құндылықтар табиғаты жəне көздері. Педагогикалық құндылықтар 
классификациясы. Білім этикасы. Білімдік орта сипаттамасы жəне ондағы 
субъектілердің өзара əрекеттестігі. Мұғалім тұлғасына қойылатын талаптар. 
Педагогтың психологиялық-педагогикалық дайындығының өзекті 
мəселелері. 

5 –тақырып.  Əдіснама  – ғылымды тану туралы ғылым 
Педагогика əдіснамасының мəні. Педагогика əдіснамасының түсініктері. 

Педагогика əдіснамасының нысаны мен пəні. Педагогика əдіснамасының  
қызметі. Педагогикалық зерттеулерді əдіснамалық қамтамасыз ету 
мəселелері.  

6 – тақырып. Əдіснаманың деңгейлері жəне олардың жалпы 
сипаттамасы 

Педагогика əдіснамасының деңгейлерін түсіну амалдары. Педагогика 
əдіснамасының философиялық деңгейі. Педагогика əдіснамасының 
жалпығылыми деңгейі. Педагогика əдіснамасының нақты ғылыми деңгейі. 
Педагогика əдіснамасының технологиялық деңгейі Əдіснамалық білім 
құрылымы. 

7- тақырып. Педагогика – білім туралы ғылым 
Педагогика ғылымының нысаны мен пəні. Педагогиканың ұғымдық - 

категориалық аппараты. Педагогика ғылымының дербестігі мен ашықтығы. 
Педагогика ғылыми білімдер аумағында. Педагогика ғылымының даму 
көздері. 

8 – тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары 
мен ұстанымдары 

«Əдіснамалық амал» мен «əдіснамалық ұстанымдар» түсініктері жəне 
олардың арақатынасы. Педагогикалық зерттеулердің негізгі əдіснамалық 
амалдарының сипаттамалары: (жүйелілік, тұлғалық, іс əрекеттік, 
мəдениеттанымдық, құзыреттілік, акмеологиялық, синергетикалық,т.б.). 
Педагогикалық зерттеулердің ұстанымдарының сипаттамалары: (теория мен 
практиканың  бірлігі,  объективтілік, жан - жақтылық, кешенділік т.б. 

9- тақырып. Педагогикалық зерттеулердің логикасы 
Педагогикалық зерттеулер үрдісі мен құрылымы. Зерттеудің логикалық 

құрылымының сипаттамасы. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық 
аппараты. Зерттеу бағдарламасын жасау. 

10 – тақырып. Педагогическалық зерттеулердің ғылыми 
аппаратының құрамалары 

Зерттеу мəселесін таңдау жəне негіздеу. Зерттеудің жетекші идеясы. 
Зерттеудің нысаны мен пəні. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Қорғауға 
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ұсынылатын қағидалар. Зерттеу нəтижелері, олардың педагогика ғылымы 
мен практикасы үшін маңыздылығы. 

11 – тақырып. Болжам – зерттеудің ғылыми аппаратының 
компоненті 

Зерттеудің ғылыми болжамы. Ғылыми болжамның типтері мен түрлері. 
Ғылыми болжамды тұжырымдауға қойылатын талаптар. Ғылыми болжамды 
тексерудің жолдары мен стратегиялары. 

12 – тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістері 
Ғылыми таным əдістерінің классификациясы. Əдістер сипаттамасы. 

Зерттеудің эмпирикалық əдістері. Зерттеудің теориялық əдістерінің мəні, 
олардың зерттеу пəнін сипаттайтын  тұжырымдамалар мен теорияларды 
құрастырудағы ролі.  Зерттеудің социологиялық жəне басқа əдістері жəне 
олардың деректер жинактау мен өңдеудегі орны мен ролі. Зерттеу əдістерінің 
ізденушілік мақсаттарына сəйкестігі. Математикалық жəне статистикалық 
əдістер. Эксперимент – зерттеу əдісі ретінде. 

13 – тақырып. Зерттеудің ғылыми нəтижелері 
Зерттеу  нəтижелері жəне оларды сипаттау тəсілдері. Зерттеудің 

нəтижелерінің теориялық жəне практикалық  құндылығы. Педагогика 
бойынша ғылыми зерттеулердің сапасын анықтау критерийлерінің 
сипаттамасы. Зерттеудің нəтижелерінің шынайылығы мен дəлелділігі. 
Зерттеудің нəтижелерін тəжірибеге ендіру. Зерттеудің нəтижелерін жариялау. 
Ғылыми жарияланымдар түрлері: конспект, мақала, баяндама, тезис, пікір, 
т.б. Шет елдік басылымдарға мақала жазуға қойылатын талаптар. 

14 – тақырып. Диссертацияны қорғауға дайындау процедурасы 
Диссертацияның жазылу тілінің ерекшеліктері жəне академиялық стилі. 

Зерттеудің  библиографиялық аппараты. Диссертациялық жұмысты 
мемлекеттік стандарттарға сəйкес безендіру. Диссертацияны қорғауға ұсыну, 
ашық қорғау процедуралары. Ашық қорғау кезіндегі ізденушінің сөйлеу 
тіліне қойылатын талаптар. 

15 – тақырып. Педагог – зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті 
Педагогтың əдіснамалық мəдениеті - оның кəсібилігінің жоғары деңгейі 

ретінде. Педагог- зерттеушінің əдіснамалық мəдениетінің құрылымы. 
Педагог- зерттеушінің əдіснамалық мəдениетінің белгілері. Зерттеушінің 
кəсіби-мəнді сапалары. Зерттеушінің ғылыми  адалдығы, əдебі жəне 
мəдениеті. Педагог- зерттеушінің əлеуметтік  перцепциясы.  Педагог- 
зерттеушінің ғылыми рефлексиясы. 
 

Семинар сабақтардың тақырыптары 
1-тақырып. Таным - ерекше əрекет түрі ретінде. 
2- тақырып. Педагогиканың философиялық негіздері 
3 – тақырып. Философияның педагогика əдіснамасын дамыту əлеуеті  
4 – тақырып. Білім онтологиясы, логикасы, аксиологиясы, этикасы 
5 –тақырып.  Педагогика əдіснамасы жəне оның қызметі 
6 – тақырып. Əдіснамалық білімдер құрылымы  
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7- тақырып. Педагогиканың мəртебесі  
8 – тақырып. Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдары мен 
ұстанымдарының сипаттамасы 
9- тақырып. Педагогикалық зерттеулердің логикасы 
10 – тақырып. Педагогикалық зерттеулердің ғылыми аппаратының 
элементтері 
11 – тақырып. Зерттеу болжамын, жетекші идеясын тұжырымдау  
12 – тақырып. Педагогикалық зерттеу əдістерінің жіктемесі 
13 – тақырып. Зерттеудің ғылыми нəтижелері жəне оларды сипаттау  
14 – тақырып. PhD докторы дəрежесін алу үшін дайындалатын 
диссертацияларға қойылатын талаптар 
15 – тақырып. Педагог – зерттеушінің сапалары 

 
ДОӨЖ  тақырыптары 

1.«Таным - ерекше əрекет түрі», «педагогика философиясы» тақырыбында  
глоссарий жасау 
2. Педагогика ғылымы мен білім мəселелеріне негіздеме жасау 
3. Əдіснама деңгейлері мен оның қызметіне жазбаша сипаттама жазу 
4. Білім философиясына негіздеме жазу 
5. Заманауи білім философиясына сəйкес білім жүйелеріне жазбаша 
сипаттама беру 
6. Ғылыми əдебиеттерден «педагогика» ұғымы генезисіне кесте жасау 
7. «Əдіснаманы білу не үшін керек?» тақырыбына эссе жазу 
8.Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық амалдарының сызбасын жасау. 
9. Өз зерттеуіңіздің əдіснамалық ұстанымдарын негіздеу. 
10. Педагогикалық зерттеулердің ғылыми аппаратын сипаттап жазу. 
11. Өз зерттеуіңіздің болжамын, қорғауға ұсынылатын тұжырымдарды 
негіздеу 
12. «Ғылыми болжам ....»  ойды аяқтап жазу. 
13. Педагогикалық зерттеулердің əдістерінің жіктемесін кесте түрінде 
бейнелеу 
14. Полонский бойынша зерттеу нəтижелерін бағалау критерийлерін жазбаша 
сипаттау 
15. «Педагог- зерттеушінің əдіснамалық мəдениеті деген...» тақырыбына эссе 
жазу 
 

ДӨЖ тапсырмалары 
1.Педагогика салалары бойынша  өзекті мəселелерді айқындап тізім жасау 
2.Зерттеу жұмысында əдіснаманың əртүрлі деңгейлерін қолдануды негіздеу 
3.Қазіргі педагогиканың категориялық аппаратына байланысты материалдар 
жинақтау 
4.Зерттеу жұмыстарындағы теориялық əдіснамалық негіздемелерге талдау 
жасау (авторефераттармен жұмыс) 
5.Зерттеу мəселесінің көкейтестілігін негіздеу 
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6.Зерттеудің нысаны мен пəнін негіздеу (авторефераттармен жұмыс) 
7.Қорғалған зерттеу жұмыстарының ғылыми болжамдарына талдау 
жасау(авторефераттармен жұмыс) 
8.Зерттеулердің жетекші идеяларының тұжырымдалуына талдау жасау 
9.Зерттеу жұмыстарының əдістерінің таңдалуына талдау жасау 
10.Зерттеу нəтижелерінің жаңалық деңгейлерін негіздеу (авторефераттармен 
жұмыс) 
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